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REGULI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE  
A ȘEDINȚELOR DE AUDIERE 

  
1. Programarea dosarelor se va realiza la un interval rezonabil de timp (20-30 minute), astfel încât 

să se poată asigura distanțarea fizică a participanților la ședința de audiere. 
 

2. Respectarea orei stabilite pentru desfășurarea ședinței de audiere a părților este obligatorie; 
întârzierea neanunțată la sediul instituției, în prealabil cu 1 (o) oră, va conduce la soluționarea 
cauzei în lipsă, conform art. 15, al. 1 din Ordinul 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne 
de soluționare a petițiilor și sesizărilor. 
 

3. La intrarea în sediul instituței se va face, obligatoriu, triajul epidemiologic. Acesta nu implică 
înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:   
- măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să 
depăşească 37,3°C); 
- observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, 
stare generală modificată); 
- în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea 
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; 
- dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome 
respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă (conform prevederilor Ordinului nr. 
874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic 
şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 
pe durata stării de alertă). 

 
4. Ședința de audiere se va desfășura în sala dedicată, situată la etajul 2 al clădirii, camera 34, 

în prezența membrilor Colegiului Director și a consilierilor juridici din cadrul SACD, prin 
asigurarea unei distanțe minime de 1,5 m între persoanele participante la ședință, cu un număr 
maxim de persoane permis, limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă a sălii de 
ședință. 

 
5. Purtarea măștii este obligatorie de către toți participanții la audieri atât în sală de ședință, cât 

și în incinta Consiliului. 
 

6. Pe holul instituției nu vor staționa mai mult de 3 persoane. 
 

7. După fiecare încheiere de audiere, se va proceda la dezinfectarea suprafețelor și aerisirea sălii 
de ședință. 

 


