
 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

100066, Bd Republicii nr. 2-4 

Ploieşti, Prahova, România 

 

 

                                                                                   

                                                                                    

RAPORT 

cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de Municipiul Ploiești 

în cursul anului fiscal 2015 

 

 

În urma etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile de la bugetul local,  

în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general pentru anul de execuţie financiară 2015, au fost încheiate contracte cu 

următoarele ONG-uri :  

1. Organizația Umanitara Concordia - nr.10964/29.05.2015  

2. Asociația Diabeticilor din Prahova -  nr. 11278/04.06.2015  

3. Asociația Pacienților Oncologici - România - nr. 11290/04.06.2015  

4. Asociația de sprijin a copiilor handicapaţi fizic Romania, Filiala Prahova -  nr.11288/04.06.2015  

 

Proiectele au avut obiective în domeniul social şi s-au implementat după cum urmează: 

 

1. Titlul Proiectului: Pentru copil si familie! Servicii pentru copii si familii in dificultate din Municipiul 

Ploiești 

   Aplicant Principal: Asociația Umanitara Concordia 

   Partener: Nu este cazul 

   Durata proiectului: 1 iulie - 31 decembrie 2015 

   Buget total: 64.980 lei 

   Finanțare nerambursabilă solicitată: 25.000 lei – 38,47% 

   Co-finanțare: 39.980 lei – 61.53% 

   Scopul Proiectului: Creșterea nivelului educațional și incluziune socio - profesională a persoanelor din 

grupuri defavorizate, din Municipiul Ploiești.    

   Obiective:  

- Informarea a minim 80 de persoane defavorizate, din Municipiul Ploiești, despre serviciile de care 

pot beneficia copii si familiile. 

- Oferirea de servicii de suport educațional, consiliere si instruire zilnica pentru 30 de copii din 

Municipiul Ploiești, proveniți din familii, in situații de dificultate sociala.  

- Sprijin, consiliere si orientare profesionala pentru cel puțin 36 de persoane adulte, care se adresează 

centrului de servicii. 

 

2. Titlul Proiectului: ”Acționează acum pentru viitorul tău” 

   Aplicant Principal: Asociația Diabeticilor din Prahova 

   Parteneri:  

1. Asociația Femeilor din Prahova 

2. Asociația Sahaja Yoga România 

3. Liceul Teoretic de Servicii Sfântul Apostol Andrei 

4. SC Willis SRL – postul de radio Wilfm 

5. SC Proton Production SRL – postul de televiziune Ploiești TV – producem dependența 

6. Asociația Foto Club Coket Ploiești – publicație on-line de știri 

7. AFI Palace Ploiești 

8. Winmarkt Ploiești 

9. Ploiești Shopping City 

10. SC Actis Distribution SRL 

Durata proiectului:  1.08.2015 – 30.11.2015 

      

 



      Buget total: 24.350 Lei    

      Finanțare nerambursabilă solicitată: 21.750 lei – 89.32% 

      Co-finanțare: 2.600lei –10.68% 

Scopul Proiectului:  Creșterea calității vieții pentru locuitorii din Ploiești prin  îmbunătățirea stării de 

sănătate în rândul persoanelor cu vârsta între 18 – 45 ani.    

      Obiective: 

- Implementarea unei campanii de sensibilizare pentru creșterea gradului de informare și 

conștientizare despre riscul de a face diabet pentru minim 5000 de persoane pe timpul derulării 

proiectului. 

- Reducerea vulnerabilității la diabetul de tip II în rândul persoanelor aflate în categoria de vârsta 18 

– 45 ani din Ploiești prin testarea glicemiei pentru minim 2000 de persoane pe timpul derulării 

proiectului și depistarea eventualelor cazuri de diabet zaharat. 

- Crearea unui corp de voluntari care să acționeze ca peer-educatori în campania de prevenire a 

diabetului și obezității în rândul copiilor și tinerilor din Ploiești. 

 

 

3.    Titlul Proiectului:  „Mamă vreau să fii bine pentru mine” 

Aplicant Principal: Asociația Pacienților Oncologici– Romania 

Partener: Nu este cazul 

Durata proiectului: 15.07.2015 – 10.12.2015 

Buget total: 11.665,00 lei 

            Finantare nerambursabila solicitata: 10.165 lei –87.14% 

            Co-finantare: 1.500 lei – 12.86% 

Scopul Proiectului: Micșorarea incidenței apariției cancerului de sân la femeile din Ploiești, cu vârsta 

cuprinsă între 16-65 de ani.  

Obiective:    

- Cresterea gradului de constientizare si informare a femeilor ploiestene, cu privire la importanta 

depistarii precoce a cancerului de san 

-   Cresterea gradului de constientizare a cadrelor didactice in general si a celor de biologie in   

particular din Ploiesti, asupra importantei  realizarii orelor de educatie sanitara pentru elevi 

-   Cresterea gradului de constientizare a populatiei feminine ploiestene, asupra riscului depistarii 

cancerului in faza avansata. 

 

4.  Titlul Proiectului: „ De la suflet la suflet” 

     Aplicant Principal: Asociatia de sprijin a copiilor handicapati fizic Romania Filiala Prahova 

     Partener: Scoala Gimnaziala Speciala nr.1 

     Durata proiectului: 20.07.- 14 decembrie 2015 

     Buget total: 28.365 lei 

     Finantare nerambursabila solicitata: 20.600 lei -72,62% 

     Co-finantare: 7.765 lei – 27,38% 

Scopul Proiectului: Integrarea socială a copiilor cu dizabilități prin oferirea de servicii sociale de 

recuperare și consiliere psihologică.    

      Obiective: 
-  Oferirea de servicii sociale de recuperare si consiliere psihologica specifice fiecarui beneficiar. 

-  Consilierea copiilor/ tinerilor cu handicap si a familiilor acestora in probleme de managementul 

rezolvarii conflictelor in familie, relatiilor sociale si legislatiei. 

-  Imbunatatirea abilitatilor sociale a interactiunii si integrarii in comunitate  a copiilor/ tinerilor cu      

dizabilitati din Prahova. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           


