ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT
Referitor la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului
fiscal 2018

în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a

activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2018”, conform prevederilor Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes judeţean.
Prin Hotărârea nr. 32/20.03.2018, Consiliul Judeţean Prahova a aprobat Programul
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general
pe anul 2016. Prin acest program, a fost alocată suma de 200.000 RON organizaţiilor
neguvernamentale din judeţul PRAHOVA cu activitate în domeniile :
 Cultură și Identitate Națională
 Tineret și Sport
 Protecția Mediului
 Sănătatea
A avut loc o sesiune de depunere de proiecte în luna aprilie – mai 2018.
În urma procesului de evaluare au fost aprobate și finanţate un număr de 7 proiecte
în valoare totală de 166 309 lei.
Implementarea proiectelor s-a desfăşurat conform planului de acţiune al fiecărei
asociaţii/fundații și în conformitate cu Ghidul Solicitantului
finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului

privind regimul
Prahova

pentru

activități nonprofit de interes județean pe anul 2018.
Situaţia privind proiectele finanţate (solicitanţii/beneficiarii, sumele cheltuite,
activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute) este prezentată în Anexa la Raport.

ANEXĂ
RAPORTUL FINAL
cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului
fiscal 2018 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă
a activităţilor non-profit de interes judetean pe anul 2018”
In perioada mai - decembrie 2018, Consiliul Judeţean Prahova conform Hotărârii
nr. nr. 32/20.03.2018 a finanţat din fondurile bugetului propriu un număr de 7
proiecte selectate în urma procesului de evaluare după cum urmează:
 Asociaţia Diabeticilor din Prahova
 Asociaţia Club Sportiv Aurora Băicoi
 Asociaţia Liga Minifotbal 2018 – Ploiești
 Asociaţia Ecvestre Hipohouse


Organizația Umanitară Concordia

 Asociaţia de sprijin şi Binefacere România
 Fundația Cantacuzino Florești
Monitorizarea proiectelor s-a facut de Comisia de evaluare, selecţie şi
monitorizare a proiectelor numită prin Dispoziţia preşedintelui nr.104 din 23.04.2018
Implementarea proiectelor s-a făcut conform planului de acţiune al fiecărui
proiect şi au fost desfășurate toate activităţile propuse.
Conform procedurilor din Ghidul solicitantului cheltuielile s-au decontat pe
baza rapoartelor şi documentelor de plată.
Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari de la Consiliul Județean
Prahova este de 166 309 lei.

Raportările s-au făcut după modelul cerut conform Ghidului solicitantului, iar
sumele au fost cheltuite pentru activităţile desfăşurate conform proiectului şi au fost
justificate cu documente de plată.
Procedurile de achiziție au fost cele prevăzute de Legea nr.98/2016 cu
modificările şi completările ulterioare.
Situaţia privind proiectele finanţate se prezintă astfel:
1. Denumire proiect: Caravana spune DA pentru Sănătatea ta
Solicitant: Asociaţia Diabeticilor din Prahova
Valoare proiect : 22.449,00 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 19.159,69 lei
Scopul proiectului:
Proiectul, a avut ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor tinere
din Județul Prahova afectate de obezitate, sindrom metabolic și diabet zaharat prin
creșterea implicării tinerilor în acțiunile de promovare a sănătății și a prevenirii
îmbolnăvirii.
Obiectivele proiectului:
Proiectul și-a atins obiectivele urmărite, acelea de creștere a gradului de informare
pentru cca 5000 de persoane din județul Prahova cu privire la riscul de a face diabet,
hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, sindrom metabolic, acela de creare a
unui corp de voluntari care s-au implicat în implementarea acțiunilor și
campaniilor adresate prevenirii îmbolnăvirii și transmiterii informațiilor privitoare
la promta intervenție în situație de urgență
Parteneri în cadrul proiectului au fost: Serviciul de Ambulanță Județeană
Prahova, Asociația Femeilor din Prahova și Școala Postliceală Sanitară „Thoma
Ionescu” Ploiesti.
În perioada 1 august – 30 noiembrie 2018, s-au organizat campanii gratuite de
screening glicemie/tensiune arterială/greutate, cetățenii au fost informați despre
diabet, riscurile și complicațiile bolii și s-au oferit flyere cu informații despre
diabet celor interesați.
Beneficiarii care s-au bucurat de acțiunile proiectului, au fost aproximativ ,:
- 700 de elevi din liceele prahovene ;
- 350 de de elevi praticipanți la lecțiile de acordare a primului ajutor;
- 5000 de persoane informate și sensibizate în cadrul proiectului prin
intermediul materialelor publicate (flyere, afișe) și acțiuni desfășurate;

-

-

800 de persoane ca potențiali subiecți ai acțiunilor de screening (testare a
glicemiei);
100 de persoane identificate cu glicemii sau TA peste normal care au fost
orientate către serviciile medicale pentru suplimentare și stabilirea unui
diagnostic;
5000 de flyere realizate și distribuite în fiecare localitate inclusă în
proiect;
Beneficiarii au provenit din următoarele locații: (Colegiul Nicolae Iorga și
Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu din Vălenii de Munte
Ploiești, Cartier Mitică Apostol, (campanie de testare glicemie/tensiune) –
Centrul Medical Mediurg;
Slănic, Liceul Teoretic Șerban Vodă (Lecții de nutriție și testare a glicemiei)
Boldești Scăeni, Liceul Tehnologic Teodor Diamant (Lecții de nutriție și
testare a glicemiei);
Plopeni, Colegiul Tehnic Gheorghe Lazăr (Lecții de nutriție și testare a
glicemiei);
Valea Călugărească, Colegiul Agricol “Gheorghe Ionescu – Sisești” (Lecții de
nutriție și testare a glicemiei);
Liceul Tehnologic Agricol (Lecții de nutriție și testare a glicemiei);

2. Denumire proiect: Activi prin Rugby
Solicitant: Asociaţia Club Sportiv Aurora Băicoi
Valoare proiect : 27850,00 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 23.709,76 lei
Scopul și obiectivul, totodată, urmărite de-a lungul a celor șase luni cât s-a
derulat proiectul, a

fost

acela de a promova și crește rata participării la sport

organizat în rândul copiilor proveniți din comunitățile rurale și mic-urbane din jurul
orașului Băicoi, prin formarea unei noi grupe de copii (U12) și creșterea numărului la
celelalte grupe ale clubului de rugby-ul CS Aurora Băicoi .
Grupul țintă de beneficiari direcți ai proiectului au fost un număr de
aproximativ 100 de copii și tineri. Activitățile specifice acestora, au fost:
- campanii de promovare a rugby-ului prin organizarea de competiții sportive
care s-au desfășurat pe stadionul Aurora Băicoi;
- competiția organizată de către CS Aurora Băicoi a Cupei Centenarului la
Mini rugby în data de 28 octombrie 2018, competiție la care au participat
peste 100 de copii din Prahova, Brașov și Republica Moldova (echipa de
rugby din Republica Moldova fiind formată din 15 copii ) ;

- Peste 30 de copii au fost înscriși în viitoarea grupă de până în 12 ani a
CS Aurora la o competiție națională sau trofeu regional și alți 20 au fost
înscriși la celelalte grupe de vârstă ale clubului;
- Efortul s-a concretizat în momentul în care s-a obținut titlul de Campion
Regional Muntenia la Categoria U14 și au fost selectați pentru a organiza
Turneul Național Final cu echipa de sub 14 ani. Se poate spune că, rezultatul
obținut a însemnat pentru echipă un motiv de mândrie, dat fiind faptul că
pentru a doua oară consecutiv, singurul club de Rugby din județul
Prahova,

a reușit performanța de a organiza

un

turneu

de

asemenea

amploare. La finalul turneului, echipa de sub 14 ani s-a clasat pe locul 3
național, loc ce a onorat și a demonstrat că echipa are potențial de a fi
campioni.
- Sezonul 2018/2019 a început cu două echipe înscrise în Divizia Națională
de

Juniori

(U15 &U16), o echipă

în cadrul campionatului

Regional

Muntenia (U14) și 2 echipe în Campionatul Județean de Mini Rugby
Prahova (U10 $U12).
- În luna august s-au organizat 2 competiții pe teren propriu pentru echipa
de sub 15 ani la care au participat CSM București și CSO Pantelimon.
- Au avut loc 4 competiții la categoria U 15 și 6 competiții la categoria
U 16 în cadrul Diviziei

Naționale de Juniori. În luna noiembrie au fost

organizate alte 6 etape ale Campionatului Județean Mini Rugby categoria
U14.
Locațiile derulării proiectului au fost şcoli din următoarele localități: Băicoi,
Ploiești, Măgureni, Mănești și Florești, totul cu scopul de a recruta, selecta şi
antrena cei mai buni copii ce vor face parte din clasa cu profil sportiv rugby.
Proiectul a avut un impact pozitiv atât la nivel afectiv cât și în plan fizic în
rândul beneficiarilor direcți sportivi. Aceștia vor practica un sport în mod curent,
astfel că vor avea o dezvoltare armonioasă în cultura modului de viață sănătos
specific sportivilor. În plus vor avea posibilitatea să își lărgească rețeaua socială
și prin urmare să își crească stima de sine, încrederea în forțele proprii, ceea ce

indirect îi va ajuta să performeze și în alte domenii de activitate cum ar fi
școala.
3. Asociaţia Liga Minifotbal 2018 – Ploiești - Minifotbal 2018
Valoare proiect : 27 000,00 lei
Contribuție Consiliul Judetean Prahova: 23.616,09 lei
Scopul proiectului:
Proiectul a urmărit și a contribuit la:
- Dezvoltarea minifotbalului în județul Prahova;
- Sporirea

numărului

de

persoane

practicante

de

sport, prin

aceasta

urmărindu-se reducerea problemelor de sănătate cauzate de lipsa activităților
sportive din viața cotidiană;
Obiectivele

proiectului

au fost realizate favorabil

prin

promovarea

minifotbalului ca un instrument de dezvoltare și de integrare socială și de
șanse

egale, având

în

vedere

funcțiile

sociale, economice, educaționale,

culturale și de recreere a acestuia.
Grupuri țintă beneficiare direct și indirect au fost locuitorii județului
Prahova de diferite vârste, precum și alte persoane dornice să practice sau
să asiste la activități sportive.
De asemenea, ca un factor pozitiv

al

proiectului

pot fi menționate ca

beneficiare și societățile comerciale care vor să dezvolte pentru angajații
proprii activități sportive.
Proiectul înregistrat rezultate favorabile prin:
- dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriate atât la nivel local, național
cât și internațional;
- practicarea voluntariatului în sport;
- promovarea sănătății și implementarea unui mod de viață care să întegreze
sportul ca normalitate a cotidianului ;
- reintegrarea sportivilor profesioniști pe piața muncii la sfârșitul carierei
sportive a acestora.

Pe perioada de derulare a proiectului au avut loc două turnee
importante care a adus pentru locația în care s-au desfășurat, pentru viața
sportivă a comunități din zona în care s-a aplicat proiectul, o serie de
beneficii.
Locații în care s-au derulat cele două turnee au fost:
- Municipiul Ploiești, la baza sportivă KiruSport din cadrul Sălii Sporturilor
Olimpia, reprezentată de Club Sportiv 95, amplasarea

fiind apreciată ca

fiind excelentă ca distanță fața de centrul Municipiului susnumit, unde s-a
derulat Campionatul Județean de Minifotbal Prahova;
- Municipiul Ploiești, Complex Plaisir – Ana Maria Pop, locație care a oferit
facilități optime puse la dispoziția participanților (nocturnă,vestiare, dușuri,
tribună), dar și accesul facil pentru participanții din județul Prahova, unde
s-a derulat cel de al doilea turneu, Cupa LMF Prahova.
4. Asociaţia Ecvestre Hipohouse - Karpatia Horse Show 2018
Valoare proiect : 316.391,00 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 25.000,00 lei
Scopul Proiectului :
Promovarea României ca pol regional în competițiile sportive ecvestre prin
organizarea unui eveniment sportive hipic cu participare internațională, sprijinirea
în diverse forme a mișcării prin practicarea sportului de către tineri și a
tuturor celor care iubesc sportul în general fie că este vorba sport de platformă
sau agrement, precum și dezvoltarea hipo – turismului în România;
Obiectiv :
a) Punerea în valoare a ansamblului arhitectural și peisagistic, Domeniul
Cantacuzino Florești;
b) Organizarea unei competiții hipice internaționale;
c) Promovarea României pe plan internațional precum și sprijinirea în diverse
forme a mișcării prin practica sportului de către tineri și a tuturor celor care
iubesc sportul ;
d) Implicarea localnicilor în proiect având ca scop conștientizarea valorii din
jurul lor precum și aceea de modalitate a necesității contribuției proprii la
dezvoltarea personală și la ridicarea statutului socio – economic a zonei.
e) Atragerea a cât mai multor persoane interesate de sport și de turism în zonă .
f) Promovarea sportului în rândurile elevilor Școlii Gimnaziale Florești
Proiectul s-a derulat pe perioada a trei zile a adunat cca 50 de sportivi
străini și 15 atelaje, respectiv aproape 7000 de telespectatori.

Proiectul și-a atins scopul:
a) de implicare a localnicilor și de conștientizare asupra valorii din jurul lor
precum și aceea de modalitate a necesității contribuției proprii la dezvoltarea
personală și la ridicare statutului socio – economic a zonei;
b) Promovarea sportului în rândul elevilor Școlii Gimnaziale Florești și a
școlilor limitrofe;
c)Atragerea a cât mai multor persoane spre practicarea sportului, fie că este
vorba de echitație, fie că este vorba de un alt sport;
d) Promovarea zonei de derulare a proiectului, implicit a României pe plan
internațional din punct de vedere al potențialului turistic;
e) Promovarea sportului ecvestru și a numărului de practicanți;
4. Asociația “Organizația Umanitară CONCORDIA” – proiect “Tineri pregătiți
ca cetățeni activi și responsabili în comunitate”
Valoare proiect : 45151,50 lei
Contribuție Consiliul Județean Prahova: 24.825,16 lei
Scopul:Dezvoltare socială și personală a tinerilor din grupuri vulnerabile prin
creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea
unei atitudini civice a tinerilor.
Obiective urmărite și atinse:
- creșterea competențelor de educație și cetățenie globală pentru aproximativ 40
tineri din județul Prahova;
- Implicarea tinerilor în viața comunității ;
- Dezvoltarea relaționării și a comunicării între grupuri de tineri din medii
vulnerabile social;
Scopul și obiectivele proiectului au fost în corelație cu misiunea organizației de a
sprijini și de a susține (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a
copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și
autonomă.
Beneficiarii angrenați în proiect au luat parte la seminarii pentru educație
globală, seminarii care au urmărit creșterea nivelului de responsabilizare socială a
tinerilor, la acțiuni care au urmărit transmiterea informațiilor privitoare la
interdependențele globale (subiecte culturale, economice și politice ), la dezbateri de
subiecte privind justiția socială și globală, schimbări climatice și alte subiecte
legate de mediul înconjurător, subiecte despre stilul de viață durabil, urmărindu-se
implicarea tinerilor în procesele sociale ca cetățeni globali.În cadrul lucrărilor s-au

utilizat metode care să stimuleze comunicarea între participanți, să creeze un
mediu favorabil ascultării active și comunicării verbale și nonverbale (expresii,
gesture,imagini etc)
Proiectul

s-a

derulat

de-a lungul

a cinci luni, în spațiile aparținând

organizației, situate în Ploiești și au fost susținute de un formator specializat. La
seminariile pentru educație au participat

peste 65 de tineri, împărțiți în diferite

grupuri. De asemenea, au avut loc acțiuni de voluntariat la care au participat peste
30 de tineri. De-a lungul perioadei în care s-a derulat proiectul au avut ședințe de
consiliere profesională și personală unde au fost implicați alți aproximativ 30-40
tineri.
Finalizarea proiectului a notat beneficii remarcabile în rândurile tinerilor
implicați, respectiv: reflectarea la propria persoană și la posibilitatea de a dezolta
competențe educaționale sociale pentru viață, reflectarea la propriul stil de viață
și la cum ar putea acesta să fie schimbat, conștientizarea rolului în cadrul global și
a interdependențelor dintre ei și restul lumii. De asemenea, s-au înregistrat rezultate
remarcabile în ceea ce privește dezvolarea gândirii critice și analitice, a abilităților
de comunicare, a spiritului de echipă și a gradului de cooperare .
5. Asociaţia de sprijin şi Binefacere România – proiect:Asociația de Sprijin și
Binefacere - Denumire Proiect: Educaţie prin istorie românească în an centenar
Valoare proiect : 29.946,00 lei
Contributie Consiliul Judetean Prahova: 25.000,00 lei
Scopul proiectului : responsabilizarea tinerilor

în

cunoașterea

și

promovarea

tradițiilor și valorilor istorice românești.
Obiectivul proiectului: Organizarea și sprijinirea unor acțiuni, activități și proiecte
de popularizare a trecutului istoric și organizarea de activități de sensibilizare a
tinerilor cu privire la memoria istorică a României în general și a județului Prahova,
în particular, proiectul în acest an fiind dedicat Centenarului Făuririi României
Mari și educării tinerilor în spritul valorilor naționale comune.

În acest sens, a avut loc întâniri între tinerii basarabeni și tinerii români în
vederea cunoașterii și reactivării trecutului istoric comun.
Tinerii și familiile lor au

avut posibilitatea să cunoască, recunoască și să

prețuiască moștenirea comună istorică.
Grupul țintă de beneficiari ai proiectului a fost format din tinerii din trei
unități de învățământ din România și cadre didactice însoțitoare (Colegiul
Național Ion Luca Caragiale, Colegiul Național Mihai Viteazul Colegiul Național
Nichita Stănescu și Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza), respectiv din 14
tineri din două Raioane din Republica Moldova (Glodeni și Cimișlia) și
insoțitorii lor.
În cadrul acestui proiect din luna august a anului 2018

tinerii basarabeni şi

tinerii români au avut posibilitatea să deruleze diverse întâlniri însoțiți de
profesori de istorie, în vederea cunoaşterii şi reactivării trecutului istoric comun
al celor două state, beneficiind totodată de acţiuni organizate și derulate prin
proiect

precum vizite și obiective

turistice cu profilul

urmărit de obiectivul

proiectului precum muzee, case memoriale, etc , totul cu rolul de conştientizare a
importanţei implicării în menţinerea identităţii naţionale.
În acest sens, tinerii au vizitat Centrul Cultural Vălenii de Munte
“Nicolae Iorga, așezământ cultural ce păstrează amintirea savantului Nicolae Iorga,
muzeu de Artă Religioasă și Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului”. În drum
spre Păulești, a fost vizitată fabrica Maspex care produce băuturile răcoritoare
Tymbark, apoi tinerii au mers la Parcul Constantin Stere de la Bucov, pentru a
vizita casa marelui patriot basarean și pentru a vedea Aleea Scriitorilor și Statuia
lui N. Stere, respectiv vizitarea Grădinii Zoologice Bucov.
În cea de

a

treia zi, grupurile au vizitat Muzeul Județean de Istorie și

Arheologie Prahova, Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”, unicul de acest fel din
România, ce cuprinde o bogată colecție de ceasuri făurite de meșteri vestiți din
Europa, cele mai multe fiind adevărate opera de artă și Muzeul Județean de
Științele Naturii Prahova. De asemenea, au vizitat Capitala țării, București și
puncte importante ale acesteia precum Ambasada Republicii Moldova, Palatul
Parlamentului și Muzeul Antipa. Au luat parte la întâlniriea ANVR – reprezentată

de Președinte domnul General Stănescu Ion ale cărui povești de război au adus
readus în memorie vitejia ostașului roman, întâlnirea devenind o frumoasă lecție de
istorie despre Basarabia, precum și realitățile cetățenilor români la est de Prut.
Ativitățile proiectului s-au derulat în următoarele zile prin participare la lucrările
Școlii de Vară Nicolae Iorga la Centrul Cultural din Vălenii de Munte unde s-a
desfășurat o sesiune de conferințe cu ocazia celebrării

Centenarului Făuririi

României Mari. De asemenea, beneficiarii proiectului au luat parte la o serie de lecții
educative privitoare la prezentarea unor manevre și tehnici de acordare a primului
ajutor.
7. Fundația

Cantacuzino

Florești

- Club de nobile arte la Domeniul

Cantacuzino Florești
Valoare proiect : 28.000,00 lei
Contribuție Consiliul Judetean Prahova: 25.000,00 lei
Scop : Permanentizarea activităților social educative desfășurate de Fundația
Cantacuzino Florești realizate de tineri și copii din comuna Florești și comunele
învecinate, respectiv Ariceștii Rahtivani, Măgureni, Filipeștii de Târg, Filipeștii de
Pădure pe domeniul Cantacuzino Florești. Tema vizată a fost memoria locală și
cunoașterea

cât mai profundă a valorii istorice a Familei Cantacuzino prin

promovarea acțiunilor sportive și social-educative.
Obiective care au stat la baza proictului au fost :
1.Organizarea de activități culturale și social-educative în cadrul ansamblului
Domeniul Cantacuzino Florești (Permanentizarea activităților cultural-educative pe
teme de artă plastică, muzică, teatru și literatură la care au participat elevi din
comuna Florești și comunele învecinate, respectiv Ariceștii Rahtivani, Măgureni,
Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure.
Tema vizată a fost cunoașterea

cât mai profundă a valorii istorice

a

Familei

Cantacuzino prin promovarea acțiunilor sportive și social-educative);
2.Organizarea de evenimente pentru cunoașterea istoriei Familiei Cantacuzino;
3. Mărirea numărului de tineri voluntari ai fundației, instruirea și includerea lor în
activități variate;

4.Promovarea în circuitul turistic a ansamblului Domeniul Cantacuzino;
5. Facilitarea interacțiunii între elevi de vârste, medii și preocupări diferite prin
activități cultural-educative, prin care elevii au fost încurajați să participe.
În perioada celor șase luni în care s-a derulat proiectul elevii care au făcut parte din
grupul țintă al proiectului au luat participat la:
- Concursuri literare cu tematica proiectului;
- Ateliere cultural-artistice cu participare a 150 copii și 20 de tineri
voluntari din județul Prahova structurate pe Ateliere creative – secțiunea
artă și Ateliere muzicale – teatrale și de literatură;
- Sesiuni de lucru care au urmărit implementarea și valorificarea efectelor
pozitive ale proiectului ;
- Deplasări în școli pentru expunerea proiectului și efectele benefice
rezultate;
Grupul țintă a vizat un număr de 1000 copii și tineri din care aproximativ 150 au fost
beneficiari direcți.

Comisia de monitorizare,
Satmar Ligia Nicoleta
Moşu Răzvan Nicolae
Moise Andreea Corina
Nicolae Evelina
Stan Octavian

