COMUNICAT
Stimați beneficiari,
În contextul infecțiilor cu Coronavirus și conform reglementărilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de
Urgență, în aplicarea prevederilor Regulamentului European nr.883/2004, vă informăm că, AJPIS Prahova suspendă programul cu
publicul la sediul agenției in ceea ce privește beneficiile de asistență socială a cetățenilor români, lucrători migranți, în spațiul
UE, până la data 01.04.2020, cu posibilitate de prelungire.
Vă rugăm sa ne transmiteți solicitările dumneavoastră pe adresa de e-mail a instituției: ajpis.prahova@mmancpis.ro sau
petitii_ph@mmanpis.ro.

Pentru informații cu privire la documentele necesare depunerii dosarelor de alocație pentru lucrători migranți, vă rugăm să ne
contactați la numărul de telefon: 0748 115 287.
Modelele de cereri privind solicitările dumneavoastră se găsesc pe site-ul instituției: http://prahova.mmanpis.ro/

în secțiunea:

Informații de interes public – formulare tip.
De asemenea, vă informăm că acordarea de audiențe a fost suspendată în perioada 11 martie –01 aprilie 2020, urmând ca după
această dată, în funcție de evoluția situației, să vă comunicăm noile decizii.
Totodată, având în vedere necesitatea prevenirii și limitarii eventualelor îmbolnăviri cu Coronavirus, vă adresăm

rugămintea de a evita si chiar de a reduce la maximum posibil deplasările la sediul Agenției Judetene pentru
Plăți și Inspecție Socială Prahova.

În acest sens, vă recomandăm transmiterea solicitărilor dumneavoastră privind diversele operațiuni referitoare la acordarea
drepturilor de care beneficiați, pe adresele de e-mail ajpis.prahova@mmanpis.ro, petitii_ph@mmanpis.ro , pe fax la numărul
0244 575 119 sau prin poștă la adresa mun. Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 1, CP 100537, județ Prahova.
Vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon pentru orice solicitări.
SECRETARIAT – 0244 577 638
INSPECȚIE SOCIALĂ – 0758 119 296
FORMARE PROFESIONALĂ – 0244 575 471
INDEMNIZAȚII PENTRU CREȘTERE ȘI ÎNGRIJIRE COPIL – 0758 119 294
VMG/ ASF/ ASC – 0758 119 293
DEBITE – 0748 104 173
Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare în intenția de avea grijă, împreună, de sănătatea noastră a tuturor!
Director executiv,
Jr. TOBOC Narcis Ioan

