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Lista de control a ediţiilor 

 

 

 

Ediţia 

Paragraf 

modificat,  

nr. pagină 

Descrierea modificării  Autorul modificării 

1 
Redactare 

iniţială 
Implementarea sistemului de control intern/managerial. 

Responsabil sistem de 
control 

intern/managerial 

2 
Cap.3,  
pag. 4 

Referenţialului Ordinul Secretarului General al 
Guvernului nr. 400/2015 i s-a adăugat precizarea „cu 
modificările și completările ulterioare”. 

Responsabil sistem de 
control 

intern/managerial 

3 
Cap.3,  
pag. 4 

Referenţialului Ordinul Secretarului General al 
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publicei s-a 
adăugat precizarea „cu  modificările şi completările 
ulterioare” 

Completarea cu alte legi și regulamente. 

Responsabil Procedură 
conform Deciziei 

Managerului 
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Lista de difuzare a documentului în vigoare 

 

e-mail aplicare 
Manager, președintele Comisiei de 

monitorizare 
06.02.2020  

e-mail aplicare 
Director Direcţia Ştiinţifică şi de 

Patrimoniu 
06.02.2020  

e-mail aplicare 
Director Direcţia Comunicare, Educaţie 

Muzeală 
06.02.2020  

e-mail aplicare/evidenţă/arhivare Muzeograf 06.02.2020  

e-mail aplicare Director Direcţia Economică 06.02.2020  

e-mail aplicare Director Direcţia Administrativă 06.02.2020  

e-mail aplicare 

Şef Secţia Tezaurizare Patrimoniu 

Cultural, Evidenţă Ştiinţifică, Baze de 

date 

06.02.2020  

e-mail aplicare 
Sef Laboratorul de Conservare-

Restaurare Patrimoniu 
06.02.2020  

e-mail aplicare 

Şef Secţia Expoziţia Permanentă în Aer 

Liber, Repertoriere, Arhitectură 

Vernaculară 

06.02.2020  

e-mail aplicare 
Şef Secţia Educaţie Muzeală, Expoziţii 

Temporare, Valorificare 
06.02.2020  

e-mail aplicare 
Şef Secţia Administraţie, Clădiri şi 

Terenuri, Întreţinere/Reparaţii Curente 
06.02.2020  

e-mail aplicare Şef Birou Achiziţii Publice 06.02.2020  

e-mail aplicare Şef Birou Contabilitate 06.02.2020  

e-mail 
aplicare 

 

Şef Birou Resurse Umane, Secretariat-

Registratură, Sănătate în Muncă 
06.02.2020  

e-mail aplicare Şef formaţie PSI 06.02.2020  

e-mail aplicare Auditor public intern 06.02.2020  

e-mail aplicare Consilier juridic 06.02.2020  

original aplicare Consilier juridic 06.02.2020  
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1. SCOPUL   

Prezenta procedură reglementează primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate instituţiei 

privind propriile activităţi desfăşurate şi/sau propriul personalul angajat, precum şi responsabilităţile 

personalului implicat în acest proces. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Procedura se aplică de către toate persoanele care ocupă ca titulare sau temporar (numite prin decizia 

managerului) funcţiile precizate la capitolul 5. 

Aplicarea procedurii este urmărită de către persoana desemnată pentru gestionarea petiţiilor. 

Gestionarea corespondenţei primită sau rezultată din activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei se 

desfăşoară conform procedurii de sistem Gestionarea documentelor interne şi externe ale sistemului de 

management, cod PS-01. 

Analiza, repartizarea şi soluţionarea cererilor de informaţii de interes public se desfăşoară conform 

procedurii de sistem Asigurarea accesului la informaţii de interes public, cod PS-07. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, 

ediţia-revizia în vigoare; 

- Codul de conduită etică al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”; 

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; 

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor); 

- Regulamentul intern al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”; 

- Codul administrativ din 03.07.2019. 

Notă:  

Lista prezintă actele normative de bază. Se vor avea în vedere şi modificările/completările ulterioare. 

Fişa fiecărui act normativ (numărul monitorului oficial în care a fost publicat/republicat, numărul şi 

denumirea actului normativ prin care se aduc modificări actului de bază, numărul şi denumirea actului 

normativ conex actului de bază) este disponibilă pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor: 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame.   

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

În înţelesul prezentei proceduri, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: 

- corespondenţă = documente şi înregistrări, copii şi originale, indiferent de suport (ex: hârtie, 

benzi magnetice, CD-uri, DVD-uri, memory stick-uri), de formă (ex: înscrisuri, schiţe, desene, 

planuri, grafice, scheme, hărţi, diagrame, înregistrări fonice şi video, plăci şi filme fotografice, 

diapozitive şi fotografii) care se primesc/expediază prin mijloace diferite (ex: curier, poştă, e-

mail, fax) în/din instituţie, altele decât petiţiile şi solicitările/comunicările de informaţii de 

interes public; 

- petiţie = cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă 

electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de 

interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome; 

- solicitare informaţii de interes public = solicitarea oricărei informaţii care priveşte activităţile 

sau rezultă din activităţile instituţiei, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informaţiei; 

- compartiment de specialitate = serviciul/biroul căruia i-a fost repartizată cererea spre 

soluţionare sau al cărui punct de vedere a fost solicitat de către conducere sau alt compartiment 

al instituţiei. 

Abrevieri: 

- PS  –  procedură de sistem; 

- PO –  procedură operaţională; 

- F  –  formular; 

- NA –  neaplicabil. 

 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1. Managerul 

- analizează şi repartizează spre cercetare şi soluţionare petiţiile;  

- aprobă prelungirea termenului de răspuns, conform prevederilor legale, în urma solicitărilor de 

efectuare a unor cercetări amănunţite; 

- analizează şi semnează răspunsurile către petenţi; 

- se asigură de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal; 

- aprobă modul de rezolvare a oricăror diferende, legate de primirea, înregistrarea şi soluţionarea 

petiţiilor, precum şi de responsabilităţile persoanelor implicate; 

- analizează informaţiile/datele/aspectele legate de primirea, înregistrarea şi soluţionarea 

petiţiilor, cuprinse în informările periodice; 

- aprobă acţiuni corective pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de primire, înregistrare şi 

soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei. 
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5.2. Persoana desemnată pentru gestionarea petiţiilor 

- primeşte, înregistrează şi prezintă petiţiile, spre analiză, managerului; 

- returnează solicitările care nu întrunesc condiţiile necesar soluţionării, conform procedurii; 

- asigură distribuirea petiţiilor către compartimentele de specialitate, conform rezoluţiei 

managerului, cu precizarea termenului de răspuns; 

- se asigură de soluţionarea, elaborarea răspunsurilor şi transmiterea acestora, în termenul legal; 

- asigură înregistrarea şi expedierea răspunsului; 

- asigură transmiterea petiţiilor greşit îndreptate către autorităţile şi instituţiile publice care au ca 

atribuţii rezolvarea problemelor sesizate; 

- elaborează şi transmite petiţionarului înştiinţarea de redirecţionare a solicitării acestuia; 

- asigură îndosarierea şi arhivarea petiţiilor anonime sau celor în care nu sunt trecute datele de 

identificare a petiţionarului; 

- asigură îndosarierea şi păstrarea petiţiilor şi a răspunsurilor aferente; 

- asigură arhivarea petiţiilor şi a răspunsurilor aferente, conform procedurii specifice; 

- întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi îl prezintă 

managerului spre analiză; 

- propune modul de rezolvare a oricăror diferende, legate de primirea, înregistrarea şi 

soluţionarea petiţiilor, precum şi de responsabilităţile persoanelor implicate; 

- propune acţiuni corective pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de primire, înregistrare şi 

soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi 

teme de instruiri specifice; 

- aplică acţiunile corective, aprobate de către manager, atunci când este numit responsabil. 

5.3. Directorul coordonator 

- primeşte şi analizează petiţiile repartizate de către manager; 

- repartizează petiţiile şefilor de compartiment coordonaţi; 

- avizează şi transmite spre aprobare managerului, răspunsurile pentru petiţiile primite; 

- pentru situaţiile în care sunt necesare cercetări amănunţite, solicită managerului, în scris 

prelungirea termenului de răspuns; 

- propune acţiuni corective pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de primire, înregistrare şi 

soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi 

teme de instruiri specifice; 

- aplică acţiunile corective, aprobate de către manager, atunci când este numit responsabil. 

5.4. Şeful compartimentului de specialitate 

- primeşte şi analizează petiţiile repartizate de către directorul coordonator; 

- întocmeşte răspunsul sau repartizează personalului de execuţie coordonat petiţiile pentru 

întocmirea răspunsului, funcţie de atribuţiile din fişa postului, corelat cu dificultatea lucrării şi 

experienţa acestuia; 

- se asigură de legalitatea răspunsurilor întocmite; 

- avizează şi transmite spre aprobare directorului coordonator, răspunsurile pentru petiţiile 

primite; 

- pentru situaţiile în care sunt necesare cercetări amănunţite, solicită directorului coordonator, în 

scris prelungirea termenului de răspuns sau de întocmire a răspunsurilor; 
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- propune acţiuni corective pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de primire, înregistrare şi 

soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi 

teme de instruiri specifice; 

- aplică acţiunile corective, aprobate de către manager sau şeful ierarhic superior, atunci când este 

numit responsabil. 

5.5. Persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate  

- primeşte şi analizează petiţiile repartizate de către şeful ierarhic superior; 

- întocmeşte răspunsul, cu precizarea temeiului legal; 

- în termenul solicitat, prezintă şefului ierarhic spre avizare răspunsurile, petiţiile şi documentaţia 

care a stat la baza elaborării răspunsurilor; 

- pentru situaţiile în care sunt necesare cercetări amănunţite, propune şefului ierarhic superior, în 

scris, prelungirea termenului de răspuns, conform prevederilor legale; 

- participă la analizarea lucrărilor realizate şi efectuează modificări ale documentelor elaborate, 

ori de câte ori este necesar; 

- propune acţiuni corective pentru îmbunătăţirea funcţionării procesului de primire, înregistrare şi 

soluţionare a petiţiilor în cadrul instituţiei, inclusiv privind revizuirea prezentei proceduri şi 

teme de instruiri specifice; 

- aplică acţiunile corective, aprobate de către manager sau şeful ierarhic superior, atunci când este 

numit responsabil. 

 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1. Aspecte preliminare 

Petiţiile pot fi primite de la: 

- cetăţeni; 

- organizaţii legal constituite, care acţionează în numele cetăţenilor care le-au acordat 

legitimitatea de a formula şi înainta petiţii; 

- autorităţi şi instituţii publice, ca urmare a redirecţionării petiţiilor; 

- instituţia ierarhic superioară, pentru formularea punctului de vedere cu privire la problemele 

subsidiare semnalate prin petiţiile cu probleme multiple. 

Petiţiile pot fi primite prin: 

- poştă, curier, e-mail, fax; 

- depunerea la registratură/secretariat. 

Gestionarea corespondenţei primită sau rezultată din activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei se 

desfăşoară conform procedurii de sistem Gestionarea documentelor interne şi externe ale sistemului de 

management, cod PS-01. 

Analiza, repartizarea şi soluţionarea cererilor de informaţii de interes public se desfăşoară conform 

procedurii de sistem Asigurarea accesului la informaţii de interes public, cod PS-07. 
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6.2. Primirea, înregistrarea, analiza şi repartizarea petiţiilor 

Activitatea de gestionare a petiţiilor este independentă de cea de gestionare a cererilor de informaţii de 

interes public, reclamaţiile consumatorilor şi de cea de registratură. 

Indiferent de modul de primire, persoana desemnată cu gestionarea petiţiilor asigură înregistrarea 

petiţiilor în Registrul unic pentru petiţii, cod F-01/PS-06. Înregistrarea petiţiilor se face în ziua 

recepţionării documentului, dacă este primit în timpul programului de funcţionare a instituţiei, iar în 

caz contrar, înregistrarea se face în ziua lucrătoare imediat următoare. 

La primirea petiţiei, persoana desemnată cu gestionarea petiţiilor verifică dacă în petiţie sunt precizate 

cel puţin următoarele elemente: 

1. autoritatea sau instituţia publică căreia i se adresează petiţia; 

2. numele şi prenumele, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail; 

3. petiţia este întocmită într-un limbaj civilizat, este lizibilă şi coerentă pentru a putea fi 

identificată problema şi structura competentă în soluţionarea acesteia; 

4. dacă problemele prezentate intră în sfera de competenţă a instituţiei.  

După verificare, persoana desemnată cu gestionarea petiţiilor va proceda după cum urmează: 

a) prezintă spre analiza managerului petiţiile care întrunesc toate elementele menţionate în 

aliniatul anterior; 

b) clasează (îndosariază în dosarul de petiţii – în ordinea primirii) petiţiile care nu întrunesc 

condiţiile menţionate la punctul 2 din aliniatul anterior; 

c) returnează expeditorilor petiţiile care nu se încadrează în categoria celor menţionate la punctul 3 

din aliniatul anterior, pentru a fi reformulate corespunzător. Solicitarea conţinând toate 

elementele prevăzute la punctele 1-4 este considerată o nouă cerere şi se alocă un nou număr; 

d) cu avizul managerului, în maximum 5 zile, transmite autorităţilor sau instituţiilor publice care 

au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, petiţiile care nu se încadrează în categoria celor 

menţionate la punctul 4 din aliniatul anterior, şi înştiinţează petiţionarul despre acest fapt. 

Managerul, în maximum 48 de ore, analizează şi repartizează petiţiile directorilor coordonatori. Dovada 

repartizării se face prin precizarea numelui directorului coordonator pe adresă şi semnătura din registrul 

de petiţii. În situaţia în care este necesară formularea unui răspuns comun/luarea unei măsuri comune, 

managerul va desemna responsabilul prin precizarea „coordonator” în dreptul unuia dintre numele 

menţionate în rezoluţie.  

După caz, directorul coordonator analizează şi repartizează petiţiile şefilor de compartiment coordonaţi, 

în maximum 48 de ore. Dovada repartizării se face prin precizarea denumirii compartimentului de 

specialitate şi a datei pe adresă. În situaţia în care este necesară formularea unui răspuns comun/luarea 

unei măsuri comune, directorul coordonator va desemna responsabilul prin precizarea „coordonator” în 

dreptul unuia dintre numele menţionate în rezoluţie.  

După caz, şeful compartimentului desemnat analizează şi repartizează petiţia, în maximum 48 de ore, în 

funcţie de atribuţiile din fişa postului, corelat cu dificultatea documentării şi elaborării răspunsului şi 

experienţa acestuia. Dovada repartizării se face prin precizarea numelui persoanei desemnate din cadrul 

compartimentului de specialitate pe corespondenţă şi semnătura din registrul de intrări-ieşiri al 

compartimentului. În situaţia în care este necesară formularea unui răspuns comun/luarea unei măsuri 
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comune, şeful compartimentului va desemna responsabilul prin precizarea „coordonator” în dreptul 

unuia dintre numele menţionate în rezoluţie. Coordonatorul desemnat va elabora un răspuns/propunere 

de măsuri comună, pe care o va supune analizei şefului de compartimet, avizării directorului 

coordonator şi aprobării managerului, conform prezentei proceduri. 

În situaţia repartizării eronate a unei petiţii, persoana desemnată din cadrul compartimentului de 

specialitate restituie documentele persoanei desemnate pentru primirea/expedierea şi înregistrarea 

corespondenţei în aceeaşi zi, cel târziu în ziua următoare, indicând şi compartimentul, autoritatea sau 

instituţia în competenţa căruia/căreia intră soluţionarea acesteia, pentru a fi redirecţionată.  

 

6.3. Soluţionarea şi transmiterea răspunsurilor 

Persoana desemnată, primeşte şi analizează petiţia repartizată de către şeful ierarhic superior. Se 

documentează cu privire la problema sesizată şi întocmeşte răspunsul, cu precizarea temeiului legal. 

Personalul implicat în analiza şi soluţionarea petiţiilor, în termenul solicitat, prezintă şefului ierarhic 

superior spre avizare răspunsurile, petiţiile şi documentaţia care a stat la baza elaborării răspunsurilor.  

Şeful ierarhic superior se asigură de legalitatea soluţiilor, avizează şi transmite, în maximum 30 de zile, 

spre aprobare managerului, răspunsurile şi corespondenţa referitoare la petiţiile repartizate, indiferent 

dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.  

Pentru situaţiile în care sunt necesare cercetări amănunţite, persoana desemnată din cadrul 

compartimentului de specialitate poate solicita şefului ierarhic superior, în scris prelungirea termenului 

de răspuns, cu maximum 15 zile. 

Toate răspunsurile includ temeiul legal, sunt semnate de către manager şi contrasemnate de către 

persoana desemnată din cadrul compartimentului de specialitate care a întocmit răspunsul şi şeful 

superior acesteia. 

Pe tot parcursul soluţionării se păstrează acelaşi număr de înregistrare, de la primire până la expedierea 

răspunsului, respectiv numărul de înregistrare din  Registrul unic pentru petiţii, cod F-01/PS-06. 

Expedierea răspunsurilor către petiţionar se face de către persoana desemnată cu gestionarea petiţiilor. 

Aceasta poate utiliza canalele de comunicare prin care a fost primită petiţia sau cele menţionate de 

către petent. 

Persoana desemnată cu gestionarea petiţiilor păstrează evidenţa (asigură  îndosarierea) răspunsurilor şi 

documentelor care au stat la baza activităţii de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, conform 

punctului 7 al prezentei proceduri. După termenul de păstrare, stabilit la punctul 7, persoana desemnată 

cu gestionarea petiţiilor asigură arhivarea dosarelor, conform procedurii de sistem de arhivare. 

 

6.4. Urmărirea soluţionării petiţiilor 

Şefii compartimentelor de specialitate, urmăresc soluţionarea, în termenele stabilite, a cererilor primite, 

sprijină personalul implicat (îi consiliază în interpretarea cerinţelor legale, îi îndrumă în abordarea 

problemelor întâmpinate). Verifică permanent conformitatea lucrărilor, efectuate de către personalul 

implicat cu cerinţele legale, precum şi respectarea termenelor stabilite legal/prin planificări. 



 PROCEDURA DE SISTEM Cod: PS-06 

PRIMIREA, EVIDENŢIEREA ŞI 
SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR 

Ediţia: 2 

Pagina: 10 din 14 

  

10 

 

Pentru neconformităţile/dificultăţile constatate în mod repetat, persoanele implicate întocmesc Fişa de 

neconformitate/Acţiuni corective, cod F-01/PS-10, prin care propun corecţiile/acţiunile corective, 

responsabilii şi termenele de implementare. 

În vederea analizei activităţii de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, persoana desemnată cu 

gestionarea petiţiilor, în baza evidenţei din registrul special, întocmeşte şi prezintă managerului, 

semestrial (cel târziu 31 iulie, respectiv 31 ianuarie), Raportul privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor, cod F-02/PS-06.  

 

7. ÎNREGISTRĂRI 

 

Denumire 
înregistrare  

Cod 
înregistrare 

Observaţii  Păstrare* 

menţinută/ 
transmisă, 

cum 
de către cine către cine frecvenţa loc timp 

Petiţie necodificată 

transmise 
poştă/fax/
e-mail/ 
direct 

cetăţeni/  

organizaţii 
legal 
constituite/ 

autorităţi şi 
instituţii 
publice/ 

instituţia 
ierarhic 
superioară 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor 

ori de câte 
ori se 
consideră 
necesar 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 

Registrul unic 
pentru petiţii  

F-01/PS-06 menţinut 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor 

nu este 
cazul 

permanent 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor 

5 ani 

Petiţia cu 
rezoluţie 

necodificate 
transmise 
direct 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor, 
conform 
rezoluţiei 
managerului 

director 
coordona-
tor 

max. 48 
ore de la 
primirea 
documen-
tului 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 

director 
coordonator 

şef 
comparti-
ment de 
speciali-
tate  

max. 48 
ore de la 
primirea 
documen-
tului 

Solicitare punct 
de vedere 

necodificată transmisă 

persoana 
desemnată 
din cadrul 
comparti-
mentului de 

altor com-
partimente 

sau  

autorităţi şi 
instituţii 

max. 5 
zile de la 
primirea 
petiţiei 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 
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Denumire 
înregistrare  

Cod 
înregistrare 

Observaţii  Păstrare* 

menţinută/ 
transmisă, 

cum 
de către cine către cine frecvenţa loc timp 

specialitate 
semnată de 
către şef 
ierarhic 

publice  

competente 

Punct de vedere necodificat transmis 

persoana 
desemnată 
din cadrul 
comparti-
mentului de 
specialitate 

sau  

autorităţi şi 
instituţii 
publice  

competente 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor 

max. 10 
zile de la 
primirea 
petiţiei 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 

Solicitare 
prelungire 
termen 
soluţionare 
petiţie 

necodificată 
transmisă 
mapă 

persoana 
desemnată 
din cadrul 
comparti-
mentului de 
specialitate 

manager 

max. 5 
zile de la 
primirea 
petiţiei 

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 

Răspuns petiţie necodificat transmis 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor, 
după 
semnarea de 
către 
manager 

petent 

max. 30 
zile de la 
data pri-
mirii,  

în mod ex-
cepţional 
max. 45 
de zile  

persoana 
desemnată cu 
gestionarea 
petiţiilor – 
dosar petiţii 

5 ani 

Raport privind 
activitatea de 
soluţionare a 
petiţiilor 

F-02/PS-06 
transmisă 
prin mapă 

persoana 
desemnată 
cu 
gestionarea 
petiţiilor 

manager 

semestrial 
(cel târziu 
20 iul., 
respectiv 
31 ian.) 

manager 5 ani 

Registrul intrări-
ieşiri 
compartiment 

necodificat menţinut 

şefi/ 

coordonatori 
comparti-
mente  

nu este 
cazul 

permanent 

şefi/ 

coordonatori 
comparti-
mente  

5 ani 

Fişă de 
neconformitate/ 
acţiuni corective  

F-01/PS-10 
transmisă 
prin mapă 

şefi 
comparti-
mente  

şi şefi 
structuri/ 
responsabili 
desemnaţi 

manager 

după 
identificar
ea neconf./ 
acţ. 
corective 

şefi 
comparti-
mente  

şi şefi 
structuri/ 
responsabili 
desemnaţi 

5 ani 
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* După perioada de păstrare, înregistrările se arhivează, în condiţiile legii, în cadrul arhivei instituţiei.  

 

8. ANEXE, FORMULARE 

 

- Registru unic pentru petiţii, cod F-01/PS-06; 

- Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, cod F-02/PS-06. 

 

 

9. CUPRINS 

 

 
Numărul 

componentei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1 Scopul 2 

2 Domeniul de aplicare 3 

3 Documente de referință 4 

4 Definiții și abrevieri 5 

5 Responsabilități 5 

6 Descrierea procedurii 7 – 10 

7 Înregistrări 11 

8 Anexe, formulare 12 

9 Cuprins 12 

10 Anexe 13 – 15  
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ANEXA 1 

 

REGISTRUL UNIC PENTRU PETIŢII 
 

Numă

r de 

înregis

trare 

Dată 

(zi/lună/

an) 

Numele şi 

prenumele 

petiţionarului 

şi adresa SAU 

Instituţia de la 

care vine 

scrisoarea şi 

numărul 

Obiectul 

scrisorii 

Dată primire 
Compartiment 

specialitate 1 

(iniţiale 

compartiment, 

semnătură) 

Data 

primire 

Compartime

nt 

specialitate 2 

(iniţiale 

compartime

nt, 

semnătură) 

Dată 

expediere  

(zi/lună/an) 

Destinatar 

Rezolvare 

(se bifează 

varianta 

aferentă) Dată predare 

răspuns 

Dată 

predare 

răspuns 

Modul de 

comunicare 

răspuns 

Modul de 

confirmare 

a primirii 

    

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 

 

 
     

    

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 

 

 
     

    

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 

 

 
     

  
 

 
 

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 

 

 
     

    

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 

 

 
     

    

 

 
      favorab

il 

 nefavor

abil 
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ANEXA 2 

 

APROBAT 

Manager, 

......................................... 

R A P O R T   

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor 

în anul ............... 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Petiţii 

S
o

ld
 l

a
 î

n
c
e
p

u
tu

l 
p

e
r
io

a
d

e
i 

P
r
im

it
e
 î

n
 c

u
r
su

l 
lu

n
ii

 

T
r
im

is
e 

a
lt

o
r 

in
st

it
u

ţi
i 

 

T
o

ta
l 

d
e 

re
z
o
lv

a
t Rezolvate 

În curs de 
rezolvare 

F
a

v
o
r
a

b
il

 

N
e
fa

v
o
r
a

b
il

 

În
 t

e
rm

e
n

 

P
e
st

e 
te

r
m

e
n

 

În
 t

e
rm

e
n

 

P
e
st

e 
te

r
m

e
n

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

            

            

            

            

TOTAL           

Corelaţii:  coloana 5 = 2+3-4 = 6+7+10+11;  coloanele 6+7= 8+9 

Recomandări, 

propuneri de 

acţiuni corective 

 

 

 

 

 
 

Acţiune Nume, funcţia Data Semnătura 

Elaborat Eugen ION, Muzeograf   

 
 

 


