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Biroul Teritorial Ploiegti

Municipiul Ploiesti. Jud. Prahova

AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIE$TI
BILANTUL ACTIVITATII PE TRIMESTRULI /2016

in primul trimestru al anului 2016 la Biroul teritorial Ploiegti al instituliei Avocatul Poporului au

fost primili in audienfd 361 de cetdleni, au fost depuse 89 de petilii Ei au fost primite 152 apeluri

telefonice.

La finele anului 2015 au rimas in lucru 27 de dosare, iar in primul trimestru al anului curent au

fost deschise incd 46 de dosare. Din totalul acestora au fost solulionate 4l de dosare, iar 32 se afld in curs

de solulionare. De asemenea, un numdr de 33 de petitii au avut ca obiect alte aspecte decdt cele care intrd

in competenla instituliei Avocatul Poporului, iar in aceste cazuri cetdlenii au primit indrumiri cu privire

la modul de solulionare al problemelor cu care se confruntd.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea gi funclionarea instituliei Avocatul Poporului,

republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare, in competenla Biroului teritorial Ploieqti sunt

cuprinse judelele Prahova, Buzdu 9i Ddmbovila, iar activitatea se deslEgoard de reguld la sediul biroului.

Expertii Biroului Teritorial Ploiegti s-au deplasat insd lunar in judelele Buzbu qi Ddmbovila pentru

acordarea de audienle gi pentru a primi petilii.

Situalia cu privire la numdrul persoanelor din judelele arondate, care au apelat la Biroul teritorial

Ploieqti se prezintd astfel:
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De asemenea, a fost efectuati o ancheti proprie la Penitenciarul Mirgineni, ca urnare a

petiliei primitd din partea unei persoane privatd de libertate privind posibila incdlcare a prevederilor art.

34, art. 47 qi art. 52 din Constitulia RomAniei, privind dreptul la ocrotirea sanatdfii, nivelul de trai,
respectiv dreptul persoanei vdtdmat6 de o autoritate publicd. Aspectele sesizate nu s-au confirmat.

In acest trimestru au fost finalizate verificirile efectuate ca urmare a sesizirii din oficiu a

Avocatului Poporului (la propunerea B.T.Ploiegti) referitoare la posibila incilcare a posibila

incilcare a dreptului la ocrotirea sinitii{ii, previzut de art. 34 din Constitufia Rominiei,
republicati.

Verificdrile au fost efectuate in perioada 25 noiembrie 2015 - 25 ianuarie 2016 qi au vizat

articolele apirute in presa locald gi nationald cu privire la aparifia unor cazuri de toxiinfeclie
alimentari in mai multe qcoli din judeful Prahova, ca urmare a consumului de produse distribuite
in cadrul programului "Lapte gi corn - 2016" .
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in urma constatdrilor, Avocatul Poporului a emis doui recomandiiri: cdtre conducerea Direcliei

de Senatate Publicd Prahova qi cltre conducerea Inspectoratului $colar al Judelului Prahova

(Recomandarea nr. I din 03 februarie 201 6). Acestea au fost insuqite in totalitate de cele doud institulii.

in data de 17.03.2016 Biroul teritorial Ploieqti, urmare a informaliilor apdrute in presa, a propus

Avocatului Poporului sesizarea din oficiu cu privire la aparifia unor cazuri de toxiinfecfie alimentari
la o gcoali din comuna Ziduri, jude{ul Buziu, ca urmare a consumului de produse distribuite
elevilor in cadrul programului ,,Cornul qi laptele". Aceasta a fost aprobatd, fiind dispuse verificdri cu

privire la posibile incdlcdri a prevederilor art. 34 qi art. 49 din Constitulia Romdniei, republicatd, privind

dreptul la ocrotirea sAnetdlii, respectiv protec{ia copiilor gi a tinerilor.
in urma constatdrilor, Avocatul Poporului a emis Recomandarea nr. 22 din 14 iunie 2016.

Recomanddrile mai sus menlionate se afld afigate pe site-ul instituliei Avocatul Poporului la

rubrica "Recoman dtui - 2016".

in perioada l4 3l martie 2016 au avut loc vizite in 9 centre de plasament din judeful Prahova

qi au fost aplicate instrumentele de lucru stabilite pentru realizarea studiului privind respectarea

drepturilor copiilor din centrele rezidenliale.

Studiul se realizeazd in parteneriat cu UNICEF gi cu sprijinul AutoritAlii Nalionale pentru

Protecfia Drepturilor Copilului gi Adoplie qi va sta la baza realizdrii unui Raport special de cdtre institulia

Avocatul Poporului privind respectarea drepturilor copiilor din institulii rezidenfiale in Romdnia.

Deplasdrile lunare in judejele Buzdu gi Ddmbovila vor continua, experfii Biroului teritorial Ploieqti

venind in intdmpinarea persoanelor din aceste judele gi facilitdnd astfel accesul acestora la sprijinul oferit

de institulia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasdri vor fi transmise in timp util anunluri prin

intermediul presei gi al autoritafilor locale gi judelene.

Pentru cei interesafi, reamintim ci Biroul Teritorial Ploieqti al instituliei Avocatul Poporului are

sediul in municipiul Ploieqti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227,

program de audienle: luni-joi - orele 09,00-16,00, vineri - orele 09,00-14,00, iar petiliile pot fi trimise qi

prin pogtd, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Mentionim cA petiliile adresate

instituliei Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audienlele sunt gratuite.

De asemenea, vd invitdm si accesati site-ul instituliei Avocatul Poporului la adresa

www.avpoporului.ro, care contine informa{ii detalitate cu privire la activitatea instituliei.

Ioana Enache
Expert coordonator
Biroul Teritorial Ploiesti al instituliei AVOCATUL POPORULUI


