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INFORMARE 

”În contextul existenței unei transmiteri a infecțiilor cu noul corona virus la nivel 

național, în perioada următoare, până la revenirea la normalitate, în vederea asigurării 

dreptului cetățenilor la petiționare dar și a protejării angajaților unităților Ministerului 

Afacerilor Interne, modalitatea de lucru pe linie de relații cu publicul va fi următoarea: 

Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter 

deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței, în condițiile 

în care conform prevederilor art. 28, alin (4) din OMAI nr. 33/2020 în cazul solicitărilor 

de primire în audiență se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de 

către compartimentul de specialitate. 

În situația aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel : 

 Audiențele se vor desfășura într-o singură locație stabilită în arealul în care este 

permis accesul publicului în instituție (punctul de primire al publicului). Acolo 

unde este posibil, se va instala un separator de plexiglas la masa unde va avea loc 

discuția cu cetățenii. 

 La o audiența vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu 

demnitarul/personalul cu funcție de conducere. 

 Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel 

recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe 

persoane. 

 Persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de 

protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19 stabilite la 

nivelul instituției respective. 

 Spațiul unde va avea loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea 

fiecărei activități în parte. 

Pentru asigurarea comunicării dintre cetățeni și conducătorii instituțiilor publice 

se pot utiliza și mijloace alternative cum ar fi sesiunile de comunicare pe 

conturile rețelelor de socializare sau telefonic, avându-se însă în vedere 

posibilitatea ca în acest caz dialogul sî fie înregistrat de ambele părți. 

Activitatea de consiliere a cetățenilor, prevăzută de OMAI nr. 33/2020 privind 

activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a 

cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne, se va desfășura astfel: 

 În unitățile care au constituite linii telefonice TEL VERDE, activitatea va fi 

asigurată prin intermediul operatorilor care deservesc aceste linii telefonice. 

 În unitățile care nu au operaționalizate astfel de linii, activitatea se va desfășura 

telefonic, de către lucrătorii de relații cu publicul, cetățenii putând să apeleze 

numerele de telefon afișate pe site-ul fiecărei unități. 

Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul 

trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a 

formularelor postate pe site-urile unităților Ministerului Afacerilor Interne.” 

       


