INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI
BIROUL TERITORIAL PLOIESTI

INTERVIURI / APARITII TV - 2017

17 ianuarie 2017
”Peste 200 de cazuri la Avocatul Poporului. Bilanţul reclamaţiilor la Buzău pe anul 2016”, Jurnalele de știri ale
televiziunii regionale Campus Buzău Tv.
www.campusbuzau.ro
08 februarie 2017
”Audiențe la Avocatul Poporului”, difuzat de TV Sud Est Buzau în cadrul jurnalelor de stiri
http://www.tvsudest.ro/?p=35334
09 februarie 2017
”Avocatul
Poporului
își
dă
întâlnire
cu
buzoienii”
difuzat
de
Radio
Gold
FM,
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-buzau/avocatul-poporului-isi-da-intalnire-cubuzoienii-joi-9-februarie.html
”Avocatul Poporului reia în data de 16 februarie 2017 audiențele la Buzău”, difuzat în cadrul jurnalelor de știri
(www.kissfm.ro).
”Reclamații la Avocatul Poporului” reportaj difuzat de Campus Tv Buzău, în cadrul jurnalelor de știri, în data
de 17.02.2017
https://www.youtube.com/watch?v=5fljXemkGqY
6 martie 2017
Participare la emisiunea”Interviurile lunii martie” difuzată de televiziunea Republika News.
https://www.republikanews.ro/avocatul-poporului-serviciul-teritorial-ploiesti-pentru-mine-e-important-candoamenii-se-intorc-sa-mi-multumeasca-ca-le-clarificat-problemele-ca-ajutat-video/
07 martie 2017
Participare la emisiunea "Dialogurile 4x4" la radio WYL FM, cu tema ”Despre Avocatul Poporului”
https://www.youtube.com/watch?v=KAFX6IKoKI0&feature=youtu.be&app=desktop
09 martie 2017
”Noi reclamaţii la Avocatul Poporului. Sfaturi preţioase pentru buzoieni nemulţumiţi.” - interviu acordat
televiziunii Campus Tv Buzău.
http://www.campusbuzau.ro/noi-reclamatii-la-avocatul-poporului-sfaturi-pretioase-pentru-buzoieninemultumiti/
20 martie 2017
Participare la emisiunea VIAȚA ȘI SĂNĂTATEA, realizată de postul regional COLUMNA TV Târgoviște, având ca
temă problemele sesizate de dâmbovițeni Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatului Poporului
http://www.columnatv.ro/viata-si-sanatatea-avocatul-poporului-la-targoviste/
4 aprilie 2017
”Avocatul Poporului vine la Buzău, joi 6 aprilie 2017”, informații difuzate în cadrul jurnalelor de știri de către
Radio Gold FM Buzău
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-buzau/avocatul-poporului-vine-la-buzau-joi-6aprilie-2017.html
6 aprilie 2017
”În audienţă la Avocatul Poporului. Cazuri rezolvate de un expert al instituţiei”, interviu acordat televiziunii
Campus Tv Buzău
http://www.campusbuzau.ro/in-audienta-la-avocatul-poporului-cazuri-rezolvate-de-un-expert-al-institutiei/
19 iunie 2017
Interviu acordat de expert coordonator Ioana Enache pentru ziarul Jurnalul de Dâmbovița - cu privire la
numărul cetățenilor din Dâmbovița care s-au prezentat în audiență și care au depus petiții în primul semestru
al anului 2017, precum și cu privire la problemele sesizate de către aceștia
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14 iunie 2017
”Acordă audiențe și primește petiții! Avocatul Poporului vine la Buzău!”, informații difuzate în cadrul
jurnalelor de știri de către Radio Gold FM Buzău.
https://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-buzau/acorda-audiente-si-primeste-petitiiavocatul-poporului-vine-la-buzau.html
15 iunie 2017
Participarea expertului Mirabela Mălăescu la emisiunea Cocktail difuzată de televiziunea Campus tv Buzău, au
fost abordate probleme referitoare la rolul, competența, și atribuțiile instituției Avocatul Poporului, cazuistica
Biroului teritorial Ploiești, precum și probleme specifice cu care se confruntă cetățenii mun. Buzău.
https://www.youtube.com/watch?v=xgnaQeSYLtU
”Audiențe de vară la Avocatul Poporului”, interviu acordat de expertul Mirabela Mălăescu televiziunii Campus
Tv Buzău
http://www.campusbuzau.ro/audiente-de-vara-la-avocatul-poporului-mai-putine-reclamatii-in-atentiaexpertului/
14 iulie 2017
Participarea expertului Mirabela Mălăescu la emisiunea Cocktail cu tema ”Avocatul Poporului la Buzău, bilanţ
după o jumătate de an”, difuzată de televiziunea Campus Tv Buzău. Au fost abordate probleme referitoare la
rolul, competența, și atribuțiile instituției Avocatul Poporului, cazuistica Biroului teritorial Ploiești, bilanțul
activității după prima jumătate de an, probleme specifice cu care se confruntă cetățenii mun. Buzău.
http://www.campusbuzau.ro/avocatul-poporului-la-buzau-bilant-dupa-o-jumatate-de-an/
Interviu acordat televiziunii Campus Tv Buzău, difuzat în cadrul Jurnalelor de stiri cu privire la activitatea
Biroului teritorial Ploiești în prima jumătate a anului 2017 și sprijinul acordat cetățenilor din județul Buzău.
https://www.youtube.com/watch?v=LpfeaPotORM
10 august 2017
Interviu acordat televiziunii Campus Tv Buzău, difuzat în cadrul Jurnalelor de Știri Campus Tv, cu privire la
audiențele acordate în luna august în județul Buzău.
http://www.campusbuzau.ro/audiente-de-vacanta-la-avocatul-poporului-putini-buzoieni-au-mers-la-expertulinstitutiei/
07 decembrie 2017
Interviu acordat de către expert Mirabela Mălăescu televiziunii Campus Tv Buzău cu privire la audiențele
acordate în anul 2017 în județul Buzău
http://www.campusbuzau.ro/avocatul-poporului-ultimele-audiente-din-2017-aproape-200-de-buzoieni-aureclamat-in-acest-an/
Interviu acordat de către expert Mirabela Mălăescu televiziunii Tv Buzău cu privire la problemele sesizate de
buzoieni în anul 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=aac3X5YAiVQ
http://www.tvbuzau.ro/cu-jalba-n-protap-la-avocatul-poporului/
Participarea expertului Mirabela Mălăescu, în calitate de invitat, la Emisiunea ”Cocktail” televiziunea Campus
Tv Buzău, ocazie cu care s-a prezentat activitatea Biroului Teritorial Ploiești, volumul audiențelor acordate în
județul Buzău, dar și problemele cu care s-au confruntat buzoienii în anul 2017.
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