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Pentru instituția Avocatul Poporului este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal și 
garantăm că le folosim 100% în siguranță, conform Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate de către persoanele 
fizice  instituției Avocatul Poporului sunt informații înregistrate și sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului 
prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date. 
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Avocatul Poporului  
Biroul Teritorial Pitești  

Str. Garoafelor nr. 6, municipiul Pitești, județul Argeș 
www.avp.ro 

 

Telefon/Fax: +40-248-211-101   E-mail: avparges@avp.ro 
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

privind actualizarea site-ului AJOFM Argeș, la solicitarea Avocatului Poporului, cu informații 
specifice situației de  urgență în materia relațiilor de muncă 

 

În contextul declanșării situației de urgență pentru perioada 16.03-16.04.2020, în 

conformitate cu dispozițiile Decretului nr. 195/2020, a suspendării activității unor agenți 

economici prin Ordonanțele Militare nr. 1/2020, nr. 2/2020 și nr.3/2020, ale 

recomandărilor privind izolarea socială și plecând de la apelurile telefonice pe care le-am 

primit la Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului din partea mai multor 

angajați din mediul privat afectați de aceste măsuri, întrucât suspendarea relațiilor de 

muncă generează multe necunoscute iar oamenii se tem de consecințe pe care nu le pot 

controla neavând informații clare de la autoritățile competente, Avocatul Poporului, prin 

Biroul Teritorial Pitești, s-a sesizat din oficiu în legătură cu încălcarea dispozițiilor art. 31 

și art. 41 din Constituția României care garantează dreptul la informație și dreptul la muncă 

și la protecția socială a muncii și a solicitat domnului Prefect al județului Argeș să dispună 

celor două autorități locale – AJOFM și ITM Argeș - actualizarea site-urilor lor prin 

diseminarea rapidă în transprență și actualizarea permanentă a măsurilor practice impuse 

de contextul reglementărilor speciale ale acestei perioade cu privire la telemuncă și munca 

la domiciliu – cum se implementează și cu ce efecte asupra drepturilor salariaților, care 

sunt drepturile și obligațiile angajaților, perioada de aplicabilitate-, aspecte legate de 

șimajul tehnic – cum se implemenetează, care sunt drepturile și obligațiile angajaților, care 

este suportul tehnic primit din partea statului, datele privind valoarea și modul de calcul al 

cuantumului indemnizației de șomaj, inclusiv impozitele care se datorează către stat. 

Această solicitare s-a întemeiat și pe faptul că aceste date erau inexistente pe site-urile 

autorităților locale de resort. 

La data de 02.04.2020, AJOFM a transmis Biroului Teritorial Pitești că și-a actualizat 

site-ul conform celor solicitate de instituția noastră. Vă invităm să verificați. 


