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RAPORT
Referitor la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019 în
cadrul “Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activității nonprofit
general pe

anul

de interes

2019”, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes județean.
Prin Hotărârea nr.54/23 mai 2019, Consiliul Județean Prahova a aprobat Programul județean
pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2019. Prin acest
program, a fost alocată suma de 1.000.000,00 RON organizațiilor neguvernamentale din județul
PRAHOVA cu activitate în domeniile:


Cultură și Învățământ



Social



Sănătate



Tineret



Protecția Mediului



Sport -

Sportul de performanță
Sportul pentru toți

Sesiunea de depunere proiecte a avut loc în iunie 2019.
În urma procesului de evaluare au fost aprobate și finanțate un număr de 24 de proiecte în valoare
totală de 577.318,833 lei.
Implementarea proiectelor s-a desfășurat conform planului de acțiunea asumat și câștigat de fiecare
asociație/fundație/persoană fizică câștigătoare a proiectelor în conformitate cu Ghidul Solicitantului
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Prahova pentru activități
nonprofit de interes județean pe anul 2019.
Situația privind proiectele finanțate (solicitanți/beneficiari, sumele cheltuite, activități desfășurate și
rezultate obținute) este prezentată în Anexa la Raport.

ANEXĂ

RAPORT FINAL
cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2019 în cadrul
“Programului județean petru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes județean pe
anul 2019”
În perioada iunie 2019, Consiliul Județean Prahova, conform Hotărârii nr. 54/23 mail 2019 a finanțat
din fondurile bugetului propriu, un număr de 22 ONG-uri câștigătoare (asociații/fundații/persoane
fizice), respectiv 24 proiecte selectate în urma procesului de evaluare.
Monitorizarea proiectelor s-a făcut de către Comisia de evaluare, selecție și monitorizare a proiectelor
numită prin Dispoziția președintelui nr. 214/28 iunie 2019 și modificată prin dispoziția nr.
311/02.09.2019.
Implementarea proiectelor s-a făcut conform planului de acțiune al fiecărui proiect și au fost
desfășurate toate activitățile propuse, conform procedurilor din Ghidul solicitantului, cheltuielile
generate de acestea decontându-se pe baza rapoartelor și documentelor de plată, după cum urmează:

Nr.
crt.

Beneficiar

Proiect
atribuit

Valoarea finanţării
de la bugetul local
cheltuită (lei)

Scopul/Obiective/
Rezultate

1. Asociația Alianța „Dezvoltăm Valoare contract - - Proiectul și-a dorit și a
formarea
de
Franceză Ploiești competențe,
10.000,00 realizat
competențe, atitudini și valori
Ne implicăm Valoare decontat în rândul tinerilor prin
în comunitate”
9.996,36 însușirea unor elemente de
cultură tehnică, împrumutat
din sistemul de valori
francez, care s-a dorit a fi
indispensabil în formarea
tinerilor care vor deveni
cetățenii
de
mâine,
responsabili și implicați în
comunitate.
- Proiectul a urmărit pentru
îndeplinirea
scopului,
organizarea de ateliere de
robotică și sesiuni de
dezbatere cu elevi din județul
Prahova urmărind în felul
acesta dezvoltarea culturii în
jurul
știintei
și
al
tehnologiilor
- În cadrul proiectului s-a

derulat Concursul “Lire en
fete”,

2. Asociația Centrul “Teatru la noi Valoare contract - - Proiectul și-a propus și a
European pentru în sat”
17.732,4 obținut promovarea valorilor
politici
Valoare decontat - culturale contemporane din
județul
Prahova
prin
educaționale și
16.972,24 intermediul
artelor
formare
spectacolului
interdisciplinară
Pentru
îndeplinarea
obliectivului
mai
sus
– INTEREDU –
menționat
asociația
a
Ploiești, Prahova

organizat o serie de caravane
teatrale și spectacole pentru
copiii preșcolari și elevii din
învățământul
primar,
gimnazial și liceal din zonele
rurale.
Caravanele
teatrale
menționate mai sus au fost
adevărate
reprezentații
tematice
educative
care
cultivau
și
transmiteau
dragostea
pentru
dans,
muzică și teatru, respectul
față de familie, prieteni și
protejarea naturii, evitarea
consumului de etnobotanice,
droguri și tutun și băuturi
alcoolice.
- desfășurarea spectacolelor
teatrale în 13 comune din
județul Prahova (comuna
Tomșani, comuna Fulga,
comuna
Gura
Vadului,
comuna Vadu Săpat, comuna
Vărbilău, comuna Colceag,
comuna
Gornet
Cuib,
comuna Baba Ana, comuna
Cosminele, comuna Boldești
Grădiștea,
comuna
Drăgănești, comuna Valea
Doftanei, comuna Fântânele )

3. Asociația Viitorul “Spune
nu Valoare contract - - Proiectul a avut ca scop
Tinerilor
fenomenului
24.930,00 conștientizarea și prevenirea
de bullying”
Valoare decontat - fenomenului de bullying în
rândul liceenilor/ cadrelor
18.654,5 didactice din județul Prahova
prin activități de formare
anti-bullying în unități de
învățământ din Prahova, unde
s-a aplicat metode de
educație nonformală, în

vederea înțelegerii acestui
fenomen și combaterii lui.
- crearea unei rețele locale
anti bullying
- elaborarea unui manual de
formare și prevenire a
frenomenului
de
anti
bullying.
Parteneri:Asociația YouHub
Association, înființată în
2017 care are ca scop
dezvoltarea și implementarea
de proiecte pentru tineret prin
folosirea artei ca instrument
de incluziune socială a
tinerilor
defavorizați,
voluntariat
pentru
dezvoltarea
personală
a
tinerilor,drepturile omului și
educație
nonformală.(domeniul
învățământ )

4. Asociația
“Când iubirea Valoare contract - - proiectul a avut învedere
“Împreună pentru de țară poartă
25.000,00 formarea și dezvoltarea
Aluniș”
cu mândrie IE Valoare decontat - personalității copiilor prin
cultivarea dragostei și a
românească.”
24.992,46 respectului față de țară, de
locul natal și de comorile
inestimabile ce definesc
poporul roman și folclorul,
port,tradiții și obiceiuri
- atenția proiectului s-a
îndreptat spre grupurile țintă
formate din preșcolari și
școlari
de
la
Școala
Gimnazială
“Gheorghe
Cotescu”, Aluniș și nu
numai, comunitatea locată
având de asemenea o
implicare fundamentală în
sprijinirea acestui proiect.
- S-a avut în vedere
implicarea grupului țintă în
fiecare an în activitati
artistice.
- S-a urmărit promovarea
comunei Aluniș la nivel
județean și national.
-O modalitate eficientă de
valorizare
a
tradițiilor
populare și a obiceiurilor
românești care a stat la baza

proiectului, a fost aceea de
participare a copiilor la
festivaluri, concursuri și
spectacole,
aceasta
reprezentând un izvor de
bucurie și satisfacție, care au
creat copiilor o stare de bună
dispoziție, favorabilă atât
dezvoltării psihice, fizice cât
și estetice.

5. Protoieria Ploiești “Tabără
Valoare contract - - proiectul a avut în vedere
Nord culturală
22.500,00 promovarea și educarea
în
domeniul
pentru copiii Valoare decontat - copiilor
obiceiurilor și tradițiilor
defavorizați
22.500,00 populare specifice județului
din
Județul
Prahova
Prahova”
- în vederea realizării
obiectivului menționat mai
sus, s-a urmărit realizarea
unei tabere culturale în care
copiii defavorizați și lipsiți de
posibilități materiale din
județul Prahova au costituit
grupul țintă angrenat în
proiect și au participat la un
program integrat de activitati
de educare în domeniul
culturii
populare,
a
obiceiurilor și tradițiilor
- de asemenea, s-a realizat o
expoziție
cu
lucrările
copiilor, elaborate în cadrul
atelierelor de creație.
Aspectele
inovative
ale
proiectului și-au dovedit
utilitatea și au fost furnizate
și replicate la nivelul altor
entități
din
subordinea
Bisericii ortodoxe Române,
ele constituindu-se într-un
model de bune practici
privind rolul educației prin
cultură și artă.

6. Asociația
ARCHE,
București

“Talkfest
Garden”

Valoare contract 25.000,00
Valoare decontat 24.875,80

-activitățile proiectului a
vizat elaborarea unei strategii
de promovare a valorilor
arhitecturale
printr-o
abordare interdisciplinară cu
rol de reactivare a unor
clădiri din fondul istoric al
Prahovei,
respective
al
orașului Sinaia

-În cadrul proiectului s-a
organizat
un
eveniment
dedicat arhitecților, cu tema ,,
Patrimoniul architectural al
orașului Sinaia”.

7. Asociația
„Reîntoarcerea
Folclorică Doina la tradiții – Valoare contract Prahovei
Prahova
22.000,00
mândră
Valoare decontat grădină!„
21.506,09

8. Asociația
Diabeticilor din
Prahova

- Scopul proiectului a fost
acela de îmbunătățire a
ofertei cultural-educative a
județului Prahova
- Totodată, proiectul a
organizat o serie activități
pentru promoveaza tradițiilor
si folclorului prahovean:
parada portului popular;
spectacole folclorice, lecțieconcert de folclor pentru
elevi,
work-shop-uri
cu
tema:,,jocuri Muntenești din
Zona Prahovei”, subzonele
Valea
Prahovei,
Valea
Teleajenului, Valea Doftanei
Asociația, prin proiectul
menționat a venit în sprijinul
instituțiilor de învățământ din
Ploiești și județul Prahova
prin organizarea de lecții
concert de folclor în școli.

Scopul
urmărit
al
„Prahova
proiectului
a
fost
acela
al
spune
DA Valoare contract stării
de
pentru
21.470,00 îmbunătățirii
sănătate în rândul populației
sănătatea TA!” Valoare decontat - din județul Prahova ca
21.253,78 urmare a creșterii numărului
celor care aleg mișcarea și un
stil sănătos de viață.
Proiectul a vizat și
realizat organizarea unor
campanii
de
informare
privind diabetul de tip 2 si
obezitatea pentru aproximativ
600
de
elevi/studenți,
campanii de informare cu
privire la un mod de viață
sănătos
prin
practicarea
sportul și a mișcării, în acest
fiind
organizat
și
evenimentul ,, The fun Ride”

- Proiectul și-a propus și a
Asociația
„Timpul
nu
pacienților
așteaptă! Tu, Valoare contract - obținut familiarizarea opiniei
oncologici
– ce aștepți?
24.314,00 publice cu ideea și acțiunea
de
PREVENȚIE
și
România (APOR)
Valoare decontat - PROFILAXIE
și
22.140,87 implementarea
acestor
noțiuni în viața personală și
profesională, grupul țintă
fiind persoane din medii
diferite.
- Un din acțiunile propuse și
implementate prin proiect au
fost realizarea unui ghid de
prevenție în cardiologie și
profilaxie în oncologie pentru
cadre didactice și asistenți
medicali, redactarea unui
pliant cu informații despre
prevenție
și
profilaxie,
lansarea ghidului în mai
multe școli posticeale și licee
din Prahova

10. Protoieria
Ploiești-Nord;

„Donează
sânge!
Salvează
viață”

11. Asociația
“Vrem
Uniunea
respect!”
Democrată
a
Romilor
din
România
–
Florești, Prahova

Valoare contract o
22.500,00
Valoare decontat 22.500,00

Valoare contract 24.600,00
Valoare decontat 24.345,83

- Proiectul și-a propus și
organizat campanii de donare
de sânge
- informarea cu privire la
necesitatea, beneficiile și
condițiile de eligibilitate a
potențialilor donatori
- realizarea a 10 acțiuni de
donare de sânge la nivelul
parohiilor din Municipiul
Ploiești
-acțiuni de încurajare a
drenării de sânge în rândul
populației din județ
-proiectul a derulat o serie de
campanii de promovare a
sănătății în rândul romilor și
de prevenire și combatere a
discriminării romilor
- De asemenea, s-a urmărit
dezvoltarea unor relații de
parteneriat cu autoritățile
locale/sanitare la nivelul
localităților angrenate în
proiect cu scopul de a
dezvolta un plan de acțiune
care
să
contribuie
la

îmbunătățirea standardelor de
calitate
ale
serviciilor
furnizate
în
domeniul
sănătății
- un obiectiv principal a fost
acela de conștientizare a
beneficiarilor
din
comunitățile de romi cu
privire
la
importanța
educației pentru sănătate
-Proiectul a avut ca arie de
desfășurare regiunea Sud –
Muntenia, Comuna Șotrile și
Municipul Câmpina

12. Fundația Bucuria „O școală cât Valoare contract - - Proiectul a urmărit
în
vederea
Ajutorului
- o vară și un an
20.940,00 sprijinirea
incluziunii sociale a copiilor
Filiala Urlați
școlar cât o Valoare decontat aflați în situații de risc și
vacanță”
20.940,00 vulnerabilitate socială și
spirituală.
-Proiectul
a
urmărit
promovarea dialogului și
solidarității sociale, cu scopul
de a îmbunătății calitatea
vieții și de a contribui la
păstrarea demnității umane.
- Au fost furnizate de servicii
sociale pentru copiii aflați în
situații de risc de excluziune
socială în cadrul centrului de
zi ,, Sfântul Stelian” Urlați
-De asemenea, s-a urmărit
derularea diverselor servicii
sociale pentru copii aflați în
situație de risc de excluziune
socială din orașul Urlați, în
vederea depășirii situației de
marginalizare socială cu care
se confruntă copii din cauza
unor probleme de natura
socio – economica
- proiectul a venit în sprijinul
fenomenului de prevenire al
abandonului
școlar
în
vederea menținerii copiilor în
sistemul de educație și
creșterea
gradului
de
școlarizare

13. Organizația
Umanitară
Concordia

„Integrare
socială pentru Valoare contract - Au avut loc activități de
copiii aflați în
24.950,00 consiliere și asistență socială
activități
non-formale
situații
de Valoare decontat - pentru integrare socială
dificultate”
24.900,00 - De asemenea, pe parcursul
proiectului, copiii și tineri
angrenați în proiect au fost
încurajați să participe la
acțiuni de voluntariat în
comunitate,
acestea
derulându-se în locatități din
Județul Prahova, după cum
urmează:
-vizite în comunitate la
obiective
culturale
sau
instituții
-sesiuni
de
comunicare
despre integrarea socială a
copiilor aflați în sistemul de
protective
În funcție de abilități,
talente, și preferințe, copiii
sunt implicați în activități
sportive, cultural-educative,
dar și de autogospodărire. În
mod particular, în cadrul
acestor activități, prevăzute
în proiect s-a urmărit
dezvoltarea
de
noi
competențe educaționale și
sociale
pentru
viața
interdependentă.

Fundația
Cantacuzino
Florești

- Organizarea de activități
„Dezvoltarea
voluntariatului Valoare contract - culturale și social-educative
cadrul
ansamblului
la
Fundația
25.000,00 în
Domeniul
Cantacuzino
Cantacuzino
Valoare decontat - Florești
Florești”
18.147,50 -dezvoltarea parteneriatelor
cu organizații specializate în
activități de tineret pentru a
organiza
,,
Tabara
voluntarilor la domeniul
Cantacuzino Florești”
desfășurarea
taberei
voluntarilor
-organizarea activităților de
voluntariat
în
cadrul
evenimentului
hipic
,,Karpathia Horse Show”
- activități socio - educative
și
culturale în
cadrul

ansamblului
Palatul
Cantacuzino – Florești pentru
copiii și tineri din comuna
Florești și din comunele
învecinate, pe Domeniul
Cantacuzino, educația fiind
un pilon de bază în
dezvolatarea sustenabilă și
durabilă a culturii prahovene

15. Asociația Viitorul “Voluntariat
Tinerilor;
pentru
dezvoltare”

16. Puiu Simona

Valoare contract 24.860,00
Valoare decontat 14.379,08

-Scopul proiectului a fost
acela de îmbunătățire a
conceptului de volutariat în
rândul
tinerilor
și
a
comunității
din
județul
Prahova care s-a derulat
având la bază următoarele:
- înființarea unui centru de
voluntariat
-oferirea de consultanță și
mentorat pentru 10 ONG-uri
și două instituții publice
-caravana
județeană
de
promovare a activităților de
voluntariat

- proiectul câștigat a urmărit
“Grație
și
performanță
Valoare contract - și implementat o serie de
prin
47.755,00 activități de gimnastică
ritmică, ca amestec de dans,
gimnastică
Valoare decontat - artă și sport.
ritmică”
42.232,82 - S-au efectuat o serie de
deplasări la competiții de
gimnastică pe plan intern și
international
Obiectivul
principal
îndeplinit a fost acela al
dezvoltării și promovării
gimnasticii ritmice, ca sport
olimpic,
respectiv
promovarea în acest mod a
imaginii județului Prahova

17. CS Aurora Băicoi „Drumul spre
performanță”
Valoare contract 49.100,00
Valoare decontat 44.272,80

-Proiectul
a
urmărit
susținerea
unei
echipe
competitive din punct de
vedere sportiv, echipe care a
concurat pentru câștigarea
unui trofeu național, echipa
fanion a clubului fiind
formată din copii născuți
2004-2005, aceasta câștigând
Campionatul
Regional
Muntenia -U14 în 2018, locul
3 la Turneul final Național

U14-2018,
campioni
în
Campionatul
Regional
Muntenia 2019 – U15,
vicecampioni naționali în
Divizia Națională de Juniori
U15-2019
-S-a
avut
în
vedere
organizarea de acțiuni de
recrutare în mediul urban și
organizarea de antrenamente
specific de rugby
- Totodată, s-a organizat un
cantonament și o serie de
competiții sportive de rugby
de nivel național
- Proiectul a urmărit
18. Club
Sportiv “Susținerea și
PETROLUL
dezvoltarea
Valoare contract - selectarea și antrenarea
PLOIEȘTI
scrimei
în
39.311,00 copiilor doritori de a
cunoaște și a participa la
Prahova”
Valoare decontat - concursurile organizate de
33.073,98 scrimă
De asemenea, proiectul a
prevăzut organizarea și
participarea la diverse
concursuri, respectiv ,,Cupa
Corona” și concursul de
scrima pentru copii,,Stefan
Moldanschi”
- Proiectul a avut ca scop
19. Asociația
“Campionatul
Județeană
de Județean
Valoare contract - organizarea unui turneu de
Handbal Prahova minihandbal și
25.000,00 handbal pentru juniori și
junioare si a festivalului de
juniori IV fete Valoare decontat - minihandbal fete și baieți
și băieți”
24.995,88 - A avut loc prin proiect
Campionatul Județean de
Minihandbal și Juniori IV
fete și băieți care s-a
desfășurat în trei etape în
lunile Octombrie, Noiembrie
și Decembrie.
Jocurile desfășurate au
dat posibilitatea profesorilor
antrenori de a iniția și corecta
deprinderi
specifice
practicării jocului de handbal.
S-a reușit o popularizare
largă în mai multe localități
ale
județului
prin
desfășurarea meciurilor în
mai multe Săli de sport.

- Proiectul a urmărit creșterea
20. Clubul
sportiv “Dezvoltarea
numărului de
Școala de fotbal durabilă
în Valoare contract - graduală a
Emil Costea
mediul rural a
50.000,00 grupe de juniori, pe categorii
de vârstă, prin dezvoltarea
activității
Valoare decontat - bazei de selecție, respectiv
sportive
în
50.000,00 identificarea copiilor cu
cadrul clubului
potențial
sportiv
pentru
fotbal, prin sesiuni de selecție
sportiv scoala
locale
de fotbal Emil
- Proiectul și-a atins scopul,
Costea
acela de stimulare a copiilor
Fotbal pentru
la
practicarea
sportului,
toți copii “
având în vedere că în satul
Strejnic și în localitățile
limitrofe nu se mai practica
sportul juvenil.
O linie urmărită de proiect
a fost pregătirea copiilor în
vederea autocunoașterii, a
petrecerii timpului liber în
mod activ și util, socializarea
și dezvoltarea armonioasă,
informarea
teoretică
și
practică.

21. Asociația Club „O echipă,
Sportiv Muntenia familie!”;
Blejoi

o
Valoare contract 17.073,00
Valoare decontat 13.851,66

- Proiectul a urmărit crearea
unei echipe competitive din
punct de vedere sportiv
- De asemenea, s-a dorit și
obținut aducerea Clubului
Asociația
Club
Sportiv
Muntenia Blejoi mai aproape
de comunitate și crearea de
vizibilitate
fenomenului
implementat pentru a atrage
implicare
din
partea
societății,
- Mai mult decât o echipă de
fotbalul, Asociația Club
Sportiv Muntenia Blejoi a
promovat
prin
acțiunile
sportive
o
serie
de
evenimente de implicare
socială, educație în sănătate
și sport a copiilor și a
tinerilor

22. Asociația
Liga „Campionatul
Studenților din național
de Valoare contract Centrul
fotbal UNSR
22.382,00
Universitar
2019”;
Valoare decontat Ploiești
22.331,35

Proiectul
și-a
îndeplinit
obiectivul propus, acela de a
veni în sprijinul creerii unei
culturi sportive de masă prin
derularea
de
activități
instructiv
–
educative,
promovarea sportului și a
fotbalului fiind acțiunea
susținută prin proiect.
- S-a urmărit promovarea
valorilor sportului și a
politicilor anti-doping
În cadrul proiectului a avut
loc
organizarea
și
desfășurarea unui campionat
de fotbal care s-a finalizat cu
premierea căștigătorilor

23. Asociația Club „Hai să te
sportiv iSPORTS îndrăgostești
Valoare contract Ploiești
de sport”
17.190,00
Valoare decontat 15.997,5

Proiectul
și-a
propus
popularizarea acestui gen de
sport în rândul școlarilor
care,
în
unitățile
de
învățământ, nu au sală de
sport sau o sală propice
pentru activități curente de
educație fizică
În cadrulul proiectului s-a
derulat
ca
acțiune
fundamental și de sprijin ore
de sport de baschet pe care
proiectul le-a urmărit spre
implementare prin grupul
țintă de școlari, premiați la
finalul meciului organizat cu
mingii specific.
-În cadrul proiectului au avut
loc proiecții de filme cu sport
pentru a sublinia importanța
mișcării
- S-a derulat premieri ale
copiilor pentru a-i stimula

24. Asociația
“Întoarce-te
Sport”

“Comunitate,
la hai la mișcare! Valoare contract ”
22.500,00
Valoare decontat 22.458,33

-Proiectul a avut drept scop
încurajarea
cetățenilor
prahoveni de diverse vârste
spre o viață socială activă
prin pacticarea sportului ca
factor de îmbunățire și
menținere a sănătății și
condiției fizice
- Au fost promovate și
susținută
practicarea
diferitelor tipuri de mișcare:
laughter yoga, dance fun
aerobic, UstiX, dans aerobic,
fitness, gym gravitațional, etc

TOTAL

Valoare contracte
626.107,4
Valoare decontat 577.318,83

Valoarea totală a sumelor cheltuie și decontate de către beneficiari din fondurile câștigate
coform Hotărârii de Consiliu Județean nr.54/23 mai 2019, specificate în tabelul de mai sus , este
de 577.318,83 lei

Birou Sănătate,Cultură,Învățământ,
Mass – Media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism
Coordonator Moșu Răzvan Nicolae

Întocmit: Moiceanu Iaroslava Mihaela

