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AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIE$TI
BILANJUL ACTIVITATH IN PRIMELE 6 LUNI ALE ANULUI 2020

In primele ase luni ale anului 2020, 496 cetateni au solicitat telefonic sprijinul Biroului
teritorial Ploiesti al institutiei Avocatul Poporului, au fost primiti in audienta 228 cetateni, fund
solutionate 227 de petitii prin care cetajenii reclamau posibila incalcare a drepturilor i liberta{ilor
constitutiona^ de catre autoritati ale administratiei publice centrale/locale sau solicitau indrumari juridice
pentru rezolvarea problemelor intampinate. Totodata, au fost solu^ionate 98 de dosare in care au fost
efectuate verificari cu privire la situa^iile semnalate, iar 129 peti^ii primite priveau aspecte care nu intra in
competenta de solu^ionare a institutiei Avocatul Poporului, insa i in aceste cazuri, ceta|enii au primit
indrumarile necesare pentru soluiionarea problemelor cu care se confrunta.

Au fost inregistrate 30 sesizari din oficiu (pentru situa(ii, relatate in presa, in care se expuneau
posibile incalcari ale drepturilor constitutiona^ ale cetatenilor) i au fost efectuate 8 anchete proprii,
in urma carora au fost emise de catre Avocatul Poporului 7 recomandari pentru remedierea
deficienfelor rezultate in urma verificarilor intreprinse. Detalii referitoare la recomandarile emise pot fi
studiate pe pagina de internet a institutiei Avocatul Poporului www.avp.ro.

Situa^ia cu privire la numarul persoanelor din jude^ele arondate care au apelat la Biroul teritorial
Ploieti se prezinta astfel:

TotalPrahova
Audiente228175
Peti^ii primite227186
Apeluri telefonice    496320
Dosare solu|ionate     9860
Sesizari din oficiu3015
Anchete proprii83
Recomandari73
Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea i functionarea institutiei Avocatul Poporului,

republicata, in competenta Biroului teritorial Ploiesti sunt cuprinse judefele Prahova, Buzau i
Dambovita, iar activitatea se desfaoara de regula la sediul biroului. Reprezentantii Biroului Teritorial
Ploieti s-au deplasat in primele doua luni ale anului 2020 in judetele Buzau i Dambovita pentru acordarea
de audiente i pentru a primi petitii, insa incepand cu luna martie 2020, din motive de siguranta medicala,
in contextul epidemiologic cauzat de pandemia Covid-19, acordarea audientelor a fost suspendata.

Reamintim ca Biroul Teritorial Ploieti al institutiei Avocatul Poporului are sediul in municipiul
Ploieti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155, judetul Prahova, cetatenii interesati avand
posibilitatea de a-i expune problemele intampinate atat telefonic la nr. 0244.593.227, cat i in scris, prin
pota electronica pe adresa de e-mail avpprahova@avp.ro sau prin fax la numarul mai sus amintit.
Mentionam ca petifiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audientele
sunt gratuite.
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