Paşaportul serviciului public administrativ „Audienţele şi întâlnirile conducerii Ministerului Apărării cu
cetăţenii în teritoriu”
Denumire
Descriere
Situaţia de viaţă este acordarea dreptului constituţional al cetăţenilor la soluţionarea
Situaţia de viaţă
problemelor personale ce ţin de domeniul militar (inclusiv administrativ-militar) sau alte
domenii sociale. Servicii publice privind examinarea şi soluţionarea problemelor respective,
în condiţia legislaţiei în vigoare.
Descrierea serviciului Acest serviciu este organizat de Cancelaria de Stat în scopul consolidării relaţiilor dintre
autorităţile administraţiei publice centrale şi cetăţeni şi perfecţionarea mecanismului de
soluţionare a problemelor societăţii
Conducerea Ministerului Apărării, asistată de persoanele din Cabinetul ministrului, cu
Prestatorul
implicarea structurilor Ministerului Apărării abilitate
serviciului
Ministerul Apărării
Posesorul serviciului
Examinarea şi soluţionarea operativă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii
Funcţia serviciului
- Hotărârea Guvernului nr.78 din 12 februarie 2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de
Actele normative
întâlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţii administrative centrale cu
cetăţenii”
- Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 „ Cu privire la petiţionare”
Informaţii de contact Adresa: şos. Hînceşti 84, Chişinău MD-2021, Republica Moldova
Pagina web: www.army.md
Telefon de contact +373 22 252192
Poşta electronică:aparat@army.md
A treia zi de marţi a fiecărei luni, după programul de lucru anunţat locatarilor din timp de
Programul de lucru
către conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale
Cetăţenii Republicii Moldova sau asociaţiile obşteşti legale.
Beneficiarul
Beneficiarul trebuie să se adreseze cu chestiuni conform competenţei Ministerului Apărării,
Condiţiile de
iar alte chestiuni vor fi readresate Cancelariei de Stat, în termen de 3 zile, pentru a fi
eligibilitate
repartizate spre examinare conform competenţei
- Buletinul de identitate a solicitantului
Documentele
- Cerere privind înscrierea în lista solicitanţilor pentru audienţă
necesare
- Chestiunea(cererea, reclamaţia, sesizare, petiţia sau propunerea formulată în scris)
adresată(depusă) pentru examinare şi soluţionare
- La necesitate, alte documente (copii) ce conţin argumente şi informaţii pe subiect
Conform Oralului audienţelor şi întâlnirilor în teritoriu, aprobat lunar de către Prim-ministru,
Termenul de
acordare a serviciului publicat şi plasat pe pagina web a Guvernului cu 15 zile înainte de ziua stabilită pentru
întâlnire
Serviciul este gratuit
Tariful
- Personal, în sediul administraţiilor publice locale în care se desfăşoară audienţele şi
Mijloacele de
acordare a serviciului întâlnirile respective, cu participarea conducătorilor autorităţilor APL şi şefilor (şefilor
adjuncţi) ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat şi acordarea de către acestea a asistenţei
necesare
- Personal, în sediul centrelor militare teritoriale (secţiilor administrativ-militare) respective,
cu participarea comandanţilor acestor centre şi acordarea de către acestea a asistenţei
necesare
Nu există
Serviciu electronic
Limba de stat sau altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor
Limba
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Examinarea şi soluţionarea în termen legal a petiţiilor adresate Ministerului Apărării
Serviciile aferente
Audienţa cetăţenilor de către conducerea Ministerului Apărării
Serviciile similare
În cazul insatisfacţiei cu serviciul, clientul poate să adreseze reclamaţii organelor superioare,
Procesul
iar în cazul când petiţionarii, care consideră că drepturile lor au fost lezate şi nu sânt de
administrativ
acord cu deciziile Ministerului Apărării sau persoanei oficiale
care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în instanţa de contencios administrativ
pentru a fi examinată cererea depusă în conformitate cu prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000
O parte din chestiunile abordate vor fi soluţionate pe parcursul audienţelor organizate, iar
Reamintire şi
termenul de realizare problemele care necesită o consultare suplimentară, vor fi examinate ulterior de către
structurile abilitate şi soluţionate în termen legal (conform prevederilor Legii nr. 190 din 19
iulie 1994 „ Cu privire la petiţionare”), cu informarea în scris a petiţionarului despre
rezultatul examinării
Sancţiuni şi penalităţi Sancţiunile şi penalităţile sânt aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

