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COMUNICAT DE PRESA
AVOCATUL POPORULUI- BIROUL TERITORIAL PLOIE~TI
BILANTUL ACTIVITATil PE ANUL 2013
Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor persoanelor fizice In
raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice ~ i societatile comerciale aflate sub
autoritatea acestora, contribuind la solulionarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabila, prin
mediere ~i dialog.
Petitiile adresate institutiei A vocatul Poporului, precum ~i audientele acordate cetatenilor
sunt scutite de orie fel de taxa, conform art. 16 din Legea nr. 35/ 1997 privind organizarea ~i
functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
in anul 2013 Ia Biroul teritorial Ploie~ti al institutiei Avocatul Poporului au fost primiti
in audienta 2327 de cetateni ~i au fost inregistrate 464 de petifii. Pentru 303 dintre acestea
au fost deschise dosare, din care au fost solutionate 279 (200 dintre acestea fiind solutionate
favorabil). De asemenea, In aceasta perioada au fost primite 716 apeluri telefonice, au existat 5
sesizari din oficiu, au fost efectuate 6 anchete proprii ~i au fost emise recomandari catre
Primarul comunei Rascaieti, judetul Dambovita, Primarul comunei Petre~ti , judetul Dambovita,
Directorul General al D.G.A.S.P.C. Dambovita, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Buzau,
Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau ~i catre Ministrul Sanatatii.
Recomandarile au fost emise de Avocatul Poporului ca urmare a constatarilor rezultate din
sesizarile din oficiu sau anchetele proprii realizate de Biroul teritorial Ploie~ti cu privire la
lncalcarea unor drepturi fundamentale ~i au vizat adoptarea de catre autoritatile competente a
masurilor necesare pentru respectarea acestor drepturi. In toate cazurile recomandarile au fost
lnsu~ite de autoritatile respective.
In anul 2013 s-a inregistrat o cre~tere a numarului de apeluri telefonice primite din partea
cetatenilor (de la 620 in anul anterior, la 716 In 2013 ), al sesizarilor din oficiu ~i al anchetelor, iar
restul activitatii s-a mentinut Ia acelea~i cote ca ~i In anul anterior.
Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea ~i functionarea institutiei Avocatul
Poporului, republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, in competenta Biroului
teritorial Ploie~ti soot cuprinse judetele Prahova, Buzan ~i Dambovita, iar activitatea se
desta~oara de regula la sediul biroului. Expertii Biroului Teritorial Ploie~ti s-au deplasat insa
lunar In judetele Buzau ~i Dambovita pentru acordarea de audiente ~i pentru a primi petitii.

Situatia statistica privind activitatea pe judetele arondate Biroului teritorial Ploie~ti se
prezinta astfel:
Prahova
Buzau
Dambovifa
Audiente
1763
227
337
Apeluri telefonice
404
164
138
Petitii
298
89
77
Dosare solutionate
174
66
39
Sesizari din oficiu
2
1
2
Anchete
2
3
Majoritatea petentilor au reclamat faptul ca autoritatile administratiei publice fie au refuzat
sa le solutioneze cererile, fie au transmis acestora raspunsuri formate sau incomplete care nu
rezolvau cele solicitate. Refuzul solutionarii unor cereri sau 'inUirzierea comunicarii raspunsului a
creat cetatenilor dificultati in valorificarea in termenu l legal a altor drepturi.
Cele mai multe petitii ~i audiente au avut ca obiect dreptul Ia un nivel de trai decent ~i au
vizat nevalorificarea tuturor documentelor depuse la dosarul de pensie, nesolutionarea in
termenul legal a contestatiilor depuse impotriva deciziilor de recalculare a pensiei, lipsa
locuintelor sociale ori incapacitatea autoritatilor de a gasi solutii optime pentru acordarea unor
drepturi sociale in raport de realitatile cu care se confrunta anumite categorii de cetateni. Au fost
sesizate de asemenea cazuri privind nerespectarea dreptului de proprietate (persoane care de~i
sunt in posesia unor hotarari judecatore~ti definitive nu au fost puse in posesie), privind
neacordarea drepturilor ce se cuvin persoanelor cu handicap sau insotitorilor acestora,
nerespectarea dreptului Ia informatie, a dreptului Ia sanatate, a dreptului Ia invatatura sau abuzuri
privind dreptulla munca ~i protectia sociala a muncii.
In anul 2014 vor continua deplasarile lunare in judetele Buzau ~i Dambovita, expertii
Biroului teritorial Ploie~ti venind in intampinarea persoanelor din aceste judete ~i facilitand astfel
accesul acestora Ia sprijinul oferit de institutia Avocatul Poporului. Cu privire Ia aceste deplasari
vor fi transmise 'in timp util anunturi prin intermediul presei ~i al autoritatilor locale ~i judetene.
Reamintim cetatenilor ca Biroul Teritorial Ploie~ti al institutiei Avocatul Poporului are
sediul in municipiul Ploie~ti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155; tel./fax 0244-593.227, program de audiente: luni-joi- orele 09,00-16,00, vineri - orele 09,00-1 4,00, iar
petitiile pot fi trimise prin po~ta, prin e-mailla adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.
De asemenea, va invitam sa accesati site-ul institutiei Avocatul Poporului Ia adresa
www.avpoporului.ro, care contine informatii detalitate cu privire Ia activitatea institutiei.
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Joana Enache
Expert coordonator
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