INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI - BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI
INTERVIURI / APARIȚII TV ÎN ANUL 2018

19 ianuarie 2019
Participarea consilierului Mirabela Mălăescu, ca invitat, la emisiunea ”Recreație în familie” cu
tema ”Cum ne ajută Avocatul Copilului?”, difuzată de Televiziunea Antena 1 Ploiești cu
privire la modul în care instituția Avocatul Poporului, prin domeniul Avocatul Copilului, se
implică în soluționarea problemelor copiilor, cu vârsta de până la 18 ani, în relațiile acestora cu
instituțiile publice.
13 februarie 2019
Participarea consilierului coordonator Ioana Enache, în calitate de invitat, la emisiunea „TIME
ALERT”, cu tema “Când apelăm la Avocatul Poporului. Detalii care te pot ajuta”, difuzată de
televiziunea Ploiești TV, în data de 13 februarie 2019
AVOCATUL COPILULUI – interviu acordat cu privire la atribuțiile și competențele
Avocatului Copilului – domeniu nou înființat în cadrul instituției Avoctul Poporului, difuzat în
cadrul programelor de știri din data de 13 februarie 2019 de televiziunea Ploiești TV
14 martie 2019
Participare, în calitate de invitat, la emisiunea ”60 minute” cu tema ”Ce reclamă buzoienii la
Avocatul Poporului”, difuzată la TV Buzău în data de 14.03.2019 și pe pagina de facebook a
acestei televiziuni.
15 aprilie 2019
Participare, în calitate de invitat, la emisiunea ”Prahova in 60 de minute” cu tema ”Când ne
putem adresa Avocatului Poporului”, difuzată la TV Prahova în data de 15.04.2019. Au fost
expuse aspecte referitoare la competența instituției Avocatul Poporului, instrumentele specifice
de lucru, bilanțul activității pe trim. I/2019, precum și aspecte referitoare la Avocatul Copilului
Copilului (atribuții, organizare, cazuistică, modalități de acțiune, etc.).
10 iunie 2019
„Comunicat privind acordarea audiențelor în data de 10 iunie 2019 la Târgoviște”, difuzat la
postul de radio regional Minisat și de televiziunea regională Columna TV, în cadrul
programelor de știri.
13 iunie 2019
”Comunicat de presă privind acordarea audiențelor în data de 13 iunie 2019 în municipiul
Buzău”, difuzat la Radio Magic Fm Buzău.
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