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COMUNICAT 

in contextul actual, in scopul prevenirii raspandirii com uni tare a infectarii cu 
coronavirusul SARS-Co V-2, facem precizarea ca la nivelul Biroului Teri to rial 
Ploie~ti al institutiei Avocatul Poporului se prelunge~te suspendarea activitatii de 
acordare a audientelor pana la data de 16 aprilie 2020, urmand ca, dupa aceasta 
data, sa se ia noi decizii, in functie de evolutia situatiei. 

Pe aceasta cale dorim sa facem cunoscut cetatenilor faptul ca au 
posibilitatea de a solicita in continuare sprijinul institutiei Avocatul Poporului, 
prin Biroul Teritorial Ploie~ti (care are in competenta judetele Prahova, Buzau ~i 
Dambovita) telefonic, la numarul 0244 593 227, prin posta, pe :adresa Municipiul 
Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 1S5, etaj 1, judetul 
Prahova sau prin e-mail, pe adresa avpprahova@avp.ro. 

Serviciile acordate de institutia A vocatul Poporului su111t gratuite. Orice 
persoana care se simte nedreptatita de faptele unui functionar public din cadrul 
autoritatilor centrale ori locale se poatc adresa Avocatului Poporului. 

Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate sa ne transmita o 
petitie din care sa rezulte pe scurt problemele cu care se confrunta, precum ~i 

documente justificative, in copie. 
Reamintim faptul ca lnstitutia Avocatul Poporului are drept scop apararea 

drepturilor ~i libertatilor cetatenilor in raport cu autoritatile publice, iar 
domeniile de activitate in care poate actiona sunt:. 
- domeniul drepturile omului, egalitate de ~anse intre barbati ~i femei, culte religioase ~i 
minoritati nationale 
- domeniul drepturile fami liei , tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap 
- domeniul apararea, protectia ~i apararea drepturilor copilului - Avocatul Copilului 
- domeniul armata, justitie, politie, penitenciare 
- domeniul proprietate, munca, protectie sociala, impozite ~i taxe 

Nu intra in competenta institutiei Avocatul Poporului actele autoritatii 
judecatore~ti, ale Parlamentului, Pre~edintelui sau ale Guvernului. 

Relatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon al Biroului 
teritorial Ploie~ti al institutiei Avocatul Poporului - 0244-593227. 

Ploie~ti, 18 martie 2020 
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