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PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE ÎNSCRIERE A SOLICITANȚILOR ȘI DE DESFĂȘURARE A AUDIENȚELOR 

 

 Modul de înscriere a solicitanților și de desfășurare  a audiențelor în cadrul Instituției Prefectului 

a Județului Vaslui se derulează în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne 

nr. 33/2020 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi 

consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial  nr. 159 din 27 

februarie 2020, după cum urmează: 

      

CAPITOLUL III 

    Primirea în audienţă 

 

    ART. 27 

    Programul de primire în audienţă 

    (1) Primirea în audienţă la nivelul conducerii MAI se organizează de către DSG, potrivit 

programului de audienţe. 

    (2) Primirea în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se organizează de compartimentul 

pentru relaţii cu publicul sau de structura de secretariat, potrivit programului de audienţe. 
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    ART. 28 

    Solicitarea primirii în audienţă 

    (1) Cererea de primire în audienţă se formulează în scris şi trebuie să conţină datele de 

identificare ale solicitantului şi obiectul solicitării. 

    (2) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii MAI se prezintă persoanei căreia îi este 

adresată sau persoanei din conducerea MAI care coordonează activitatea structurii MAI competentă să 

gestioneze problematica vizată în solicitare. 

    (3) Cererea de primire în audienţă la nivelul conducerii structurilor MAI se prezintă persoanei 

căreia îi este adresată sau persoanei desemnată de acesta. 

    (4) Prin rezoluţie scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluţionarea de către 

compartimentul de specialitate. 

    (5) Dacă obiectul cererii de primire în audienţă are acelaşi conţinut cu al altor cereri anterioare, 

aceasta se prezintă persoanei prevăzute la alin. (2) sau (3) ori se conexează şi se clasează sau, după 

caz, se repartizează la compartimentul de specialitate, potrivit regulilor prevăzute la cap. II. 

    (6) Persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) pot dispune primirea în audienţă fără să existe o cerere 

scrisă în acest sens. 
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    (7) Solicitantul este informat despre aprobarea solicitării de primire în audienţă, telefonic sau în 

scris. 

    ART. 29 

    Primirea în audienţă 

    (1) Primirea în audienţă are loc în spaţii adecvate acestui scop. 

    (2) La audienţă participă personalul desemnat, precum şi personal din cadrul compartimentului 

pentru relaţii cu publicul sau al structurii de secretariat, care consemnează aspectele sesizate şi 

măsurile dispuse în cadrul activităţii. Dacă există materiale referitoare la aspectele pentru care se 

solicită audienţa, acestea pot fi prezentate persoanei care acordă audienţa sau valorificate în cadrul 

activităţii. 

    (3) Documentele depuse în cadrul audienţei se ataşează la cererea de primire în audienţă. 

    (4) Rezultatele primirii în audienţă se comunică solicitantului, fie verbal, în cadrul audienţei, fie 

în scris, după efectuarea verificărilor dispuse. 

    (5) Măsurile dispuse cu ocazia audienţei sunt comunicate compartimentelor de specialitate vizate, 

prin grija structurii de secretariat sau a compartimentului pentru relaţii cu publicul. 

    (6) Audienţa încetează dacă solicitantul se manifestă violent, fizic sau verbal.  

 


