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Cu privire la organizarea audienţei  

--------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 73 alin. (6) din Codul administrativ al Republicii Moldova 

nr. 116/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, 

art. 466), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se stabileşte că audienţa persoanelor se efectuează astfel:  

1) la Guvernul Republicii Moldova:  

Prim-ministru – a treia zi de vineri a lunii;  

2) viceprim-miniștri – a treia zi de vineri a lunii;  

3) la ministere şi alte autorităţi administrative centrale:  

a) miniştri şi conducători ai altor autorităţi administrative centrale – a treia 

zi de vineri a lunii;  

b) secretar general al Guvernului, secretari generali adjuncți ai Guvernului, 

secretar general al ministerului, secretari de stat şi adjuncţi ai conducătorilor altor 

autorităţi administrative centrale – a treia zi de vineri a lunii;  

c) conducători şi adjuncţi ai conducătorilor subdiviziunilor structurale – a 

treia zi de vineri a lunii, conform programului de lucru.  

 

2. Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la Prim-ministru şi viceprim-

miniştri se efectuează de către subdiviziunea sau persoana responsabilă de 

relaţiile cu publicul, în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat, în 

comun cu consilierii.  

 

3. Se recomandă conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale 

de nivelurile întîi şi al doilea să stabilească audienţa persoanelor în fiecare zi de 

luni a lunii curente.  

 

4. Conducătorii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale și 

autorităţilor administrative din subordinea ministerelor:  

1) vor ţine sub control strict evidenţa şi examinarea petiţiilor, precum şi 

respectarea programului de audienţă;  
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2) vor lua sistematic în dezbatere rezultatele examinării petiţiilor şi 

primirii persoanelor în audienţă, prezentînd Guvernului informaţia anuală, pînă 

la data de 20 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.  

 

5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 689/2009 cu privire la organizarea 

audienței cetățenilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,  

nr. 166-168, art.767). 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 
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