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Unim 
cauzele 
care 
contează
cu oamenii 
cărora 
le pasă ! Isabela Alexe

Director executiv

Gânduri despre 2015

Anul 2015 a reprezentat un an al dezvoltării 
strategice pentru Fundația Comunitară Prahova. 
 Am continuat  programe care ne-au adus 
împreună, în care am văzut cum putem face bine 
și cum implicarea noastră aduce o schimbare care 
contează.  Programe care au crescut de la o ediție 
la alta, prin participarea și interesul oamenilor 
cărorar le pasă. 
 Am explorat activități noi, prin care am 
oferit diverse nișe de implicare și am mers cu 
faptele bune în județ, depășind aria orașului.
 Anul 2015 a însemnat și o creștere a 
echipei Fundației Comunitare Prahova. Am 
completat echipa executivă, iar Consiliul Director 
este alături de activitățile fundației prin cinci 
persoane noi. 
 În 2015 am rămas conectați la rețeaua 
națională de fundații comunitare și am învățat din 
experienața națională și internațională. 
Însă dacă ar  fisă mă gândesc la cel mai important 
aspect al anului 2015 pentru Fundația Comunitară 
Prahova, fără îndoială a fost oportunitatea de a 
face bine în continuare, anul acesta mai 
sustenabil, mai strategic, alături de mai mulți 
OAMENI. Povestea merge mai departe!  



Echipa Fundației

Consiliu director Echipa executivă

Daniela Burlacu
Profesor Limba și Literatura Română

Luiza Bunbănac
Director General WYL FM 

Ina Stan
Director Economic WYLZE Logistic și DAAS

Corina Petcu 
Manager Resurse Umane ROSTI România  

Cristina Moraru
Antreprenor Fondator CCMC Advertising 

Emanuela Profirescu Geamănu
Profesor pian

Alexandra Anton
Fondator Centrul Educațional de Inspirație 

Finlandeză YuppiKoty

Dan Alexe
Reprezentant membrii fondatori - asistent social 

Isabela Alexe
Director executiv

Bianca Dăniță
Manager de programe

Mădălina Tuinete
Coordonator YouthBank

Andreea Pîrlog 
Asistent coordonator
YouthBank

Corneliu Moraru 
Inginer, Fondator Iubesc Ploieștii 



Misiune și activități

Misiune

Misiunea Fundaţiei Comunitare Prahova este de a îmbunătăţi viaţa locuitorilor judeţului Prahova prin 
mobilizarea şi distribuirea resurselor în beneficiul iniţiativelor de dezvoltare locală.

Fundaţia Comunitară Prahova îşi propune să dezvolte mecanisme pentru stimularea implicării prahovenilor 
în acţiuni de dezvoltare a comunităţii şi de valorificare a resurselor (financiare, de expertiză, de timp etc.) 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunităţii.  

Servim comunitatea prin atragerea şi direcţionarea resurselor către cele mai importante domenii de 
dezvoltare (sănătate, educaţie, sport, mediu, cultură, dezvoltare şi înfrumuseţare urbană si rurală, 
antreprenoriat), încurajând implicarea civică şi iniţiativele cetăţenilor, ONG-urilor şi grupurilor de acţiune 
locală. 

Totodată, servim donatorii (persoane fizice sau companii) prin identificarea împreună cu aceştia a celor mai 
bune mecanisme de implicare filantropică în acele arii în care contributia lor poate avea cel mai mare 
impact. 

Motivarea şi încurajarea locuitorilor şi 
firmelor de a se implica activ şi constructiv 
în viaţa comunităţilor din judeţul Prahova;

Întărirea şi îmbunătăţirea relaţiilor de 
colaborare între firme, organizaţii non-
profit, autorităţi locale şi cetăţeni;

Stimularea spiritului filantropic şi a 
responsabilităţii sociale faţă de nevoile 
mereu în schimbare ale comunităţii;

Construirea şi gestionarea unor fonduri 
cu destinaţie stabilită şi/sau caracter 
permanent pentru a răspunde nevoilor 
prezente şi viitoare ale comunităţii

Obiective

Transparenţa, 

Profesionalismul, 

Impactul pe termen lung, 

Creşterea calităţii vieţii.

Valori



Evenimentele anului 2015

2015

18 ianuarie 2015
10 pentru TONI - Youthbank fundraising

28 - 30 ianuarie 2015
Training FFCR - Sinaia

19 - 22 februarie 2015 
Ploiesti International Film Festival 

27 februarie 2015
Conferința Finlandeză 

27 martie 2015
8 ore peste program pentru o cauză bună

20 - 21 aprilie 2015
Curs consiliere filantropică - Cluj Napoca

22- 23 aprilie 2015
Conferința de fundraising - Cluj Napoca

11 iunie 2015
Cercul de donatori Ploiesti, ediția a III a

12 decembrie 2015
Selfie Hunt - Youthbank fundraising 

25 noiembrie 2015
Cercul de donatori Ploiesti, ediția a IV a

1 octombrie 2015
Campania Flori pentru suflet 

26 septembrie 2015
Ultramaraton caritabil 

Bucuria alergării, Bucuria ajutorului

1 - 30 octombrie 2015
Curs Public Speaking Băicoi și Urlați 



Cercul de donatori

www.cerculdedonatoriploiesti.ro

Unul dintre evenimentele de tradiție, organizat bianual de către Fundația Comunitară Prahova, este Cercul 
de Donatori Ploiești. ”Cercul de Donatori” oferă persoanelor care doresc să determine o schimbare 
socială, oportunitatea de a se implica împreună pentru un impact vizibil și vizează crearea unei 
comunități conectate, cu oameni ce vor să susțină financiar proiecte sustenabile în care cred. 

În cursul anului 2015, Fundația Comunitară Prahova a organizat două ediții ale Cercului de Donatori, 
găzduite de Camera de Comerț și Industrie Prahova, partener oficial ale evenimentului, și de către Hotel 
Prahova. Câteva dintre cauzele susținute au fost :

Club Sportiv Aurora Băicoi - un club 
de rugby înființat în Octombrie 2011 
unde se antrenează aproximativ 80-100 
de copii cu vârste între 8-14 ani, ce 
provin din orașul Băicoi și alte 4 sate din 
apropiere. Ne desfășurăm activitatea în 
România rurală și mic-urbană, practic 
într-o zonă cu mai puține oportunități 
pentru copii și tineri. Sportul pentru 
aceștia reprezintă o șansă la educație, la 
o identitate, la o comunitate nouă de 
prieteni, practic acces la un viitor mai 
bun. Prin proiectul propus nouă la Cerc, 
Club Sportiv Aurora Băicoi vrea să își 
crească sustenabilitatea financiară și 
capacitateaprin transformarea unei 
clădiri abandonate din vecinătatea 
stadionuluiîntr-un club-house și totodată 
o sală de clasă pentru copii.

Asociația Club Sportiv „Roțile 
Schimbării” este o organizație 
neguvernamentală nonprofit, înființată în 
luna ianuarie 2013, în scopul integrării 
sociale a persoanelor cu dizabilități. 
Asociația oferă și servicii de transport 
adaptat persoanelor cu dizabilități 
locomotorii, prin mașina adaptată de 
care dispune. Scopul proiectului este 
acela de a creste masura  in care 
persoanele cu dizabilitati locomotorii 
beneficiaza de drepturile lor garantate 
prin lege. Pentru realizarea acestui scop 
își propun sesiuni de întâlniri cu 
persoanele cu dizabilități locomotorii 
pentru a-i informa și învăța asupra 
modalitatilor în care pot colabora cu 
autoritatile locale pentru a beneficia de 
drepturile la mobilitate.

"Transformam" transformatoare, 
dam Ploiestiului culoare! Un oras 
colorat este un oras mai vesel. Dorim sa 
ii facem pe concetatenii nostrii, dar mai 
ales pe copiii Ploiestiului, sa se 
gandesca la o viata sanatoasa, sa viseze 
frumos la o lume unde avem grija de 
sanatatea noastra si nu ne lasam captati 
de dependentele care au o influenta 
negativa asupra noastra. O initiativa 
simpla, prin care dorim sa ''vopsim'' 
transformatoarele din Ploiesti cu 
desene/mesaje motivationale care sa 
inspire trecatorii  sa faca sport, sa 
manance sanatos. Fiind alaturi de noi 
sunteți un sprijin in motivarea tuturor 
celor care vor  fiincantati de imaginile si 
mesajele pe care cei mai talentati graferi 
din Ploiesti le vor face.



Cercul de donatori

www.cerculdedonatoriploiesti.ro

Fii tu însăţi schimbarea pe care vrei s-o vezi în 
lume.” (Mahatma Gandhi) – acesta mi-am propus 
să fie mottoul vieţii mele -, de aceea mă 
încăpăţânez să cred în puterea extraordinară a 
exemplului personal… Sunt convinsă de faptul că 
fiecare dintre noi poate juca un rol esenţial în 
modelarea viitorului, depinde doar de modul 
(inspirat sau nu) în care decidem să facem lucrul 
acesta. Am ales să fiu membră a Cercului de 
Donatori Ploieşti, pentru că… ÎMI PASĂ. Am 
înţeles că numai împreună devenim mai puternici, 
că gesturile mici pot genera schimbări importante, 
că responsabilitatea socială nu este doar un 
deziderat, ci trebuie să devină o realitate, de 
aceea am ales să mă implic. Şi, mai ales, am 
învăţat că şi atunci când crezi că nu mai ai nimic 
de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea 
de a-l ajuta.” (Avem timp – Octavian Paler). Ştiu 
că nu e niciodată prea târziu să donezi timp, 
expertiză, zâmbete, bună dispoziţie … omenie!

“

“

Daniela Burlacu
Profesor si membru Cercul de Donatori
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Youth Bank Ploiești

www.ploiesti.youthbank.ro

 Un aspect pozitiv al implementarii acestui proiect finantat prin programul YouthBank Ploiesti este 
constituit de experientele traite de elevii implicati.Pe de o parte, ma refer la experientele de dezvoltare 
personala, rezultate din capacitatea de a face parte dintr-o echipa de implementare a unui proiect de 
amploare,sustinerea unui punct de vedere in fata unei comisii, lucrul intr o echipa cu profesionisti , intrarea 
in contact cu diverse personalitati (actori, reprezentanti CJ, ISJ, Primarie),participarea la emisiuni TV.
Pe de alta parte, sunt experientele de dezvoltare profesionala- determinate de implicarea in scrierea 
proiectului, conceperea si realizarea materialelor de implementare".Multumim echipei YouthBank Ploiesti 
pentru oportunitatea oferita.

Gabriela Balan-lider proiect “Festival “Scena”

“ “

  Implementat pentru prima dată în Ploieşti începând cu octombrie 2013, YouthBank este un 
program desfășurat de către un grup de liceeni cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, care au ca scop 
crearea unui fond pe care îl investesc apoi în comunitate, sub formă de granturi, pentru proiecte gândite şi 
realizate de alţi liceeni. În anul 2015 YouthBank Ploiesti a susținut implementarea a 8 proiecte de tineret 
cu suma totala de 12281 lei. YouthBank este un program in care incluziunea are un rol important, motiv 
pentru care programul a fost promovat  in 17 licee ploiestene din 17 licee, din care, 4 licee au elevi 
inmatriculati in forma de invatamant zi, ce  provin din medii sociale cu posibilitati materiale scazute. 
 5 proiecte din cele 8 finantate prin programul YouthBank Ploiesti au avut beneficiari care provin din 
medii vulnerabile-“1500 zâmbete”, “Daca e miercuri, e non formal”, “T.O.T.I. in comunitate”,”Gala CJE ”, 
Festivalul “Scena”. In acest fel, prin implementarea activitatilor in domeniile social, ecologic, educatie, 
echipa YB Ploiesti  a fost  reprezentantiva pentru comunitate.



Youth Bank Ploiești

www.ploiesti.youthbank.ro

 Cele mai importante aspect al 
programului YouthBank Ploiești rămân, însă, 
calitatea oamenilor implicați și ceea ce le-am 
putut oferi elevilor și profesorilor dornici să 
transforme în bine comunitatea noastra.  Am 
reușit, astfel, să aducem aproape de YouthBank 
Ploiești elevi și profesori care nu au fost implicați 
în prima ediție, alături de elevii și profesorii care 
au revenit cu în cadrul activităților. 
 De acum YouthBank rămâne un reper 
pentru liceeni Ploieșteni și ne propunem să îl 
transformăm într-un program de tradiție pentru a 
educa și a motiva spiritul antreprenorial, 
filantropic și grija față de comunitatea noastră. 

Isabela Alexe – Director executiv FCPH 

“

“



Generații

 În anul 2015 a început o frumoasă 
colaborare alături de Fundația Principesa 
Margareta și Fundația Bucuria Ajutorului din Urlați 
pentru deschiderea unui centru intergenerațional 
– Centrul Generații. 
 Din dorința de a extinde programul 
Generații în toată România, patru centre au fost 
alese pentru a implementa un proiect atât de drag 
Fundației Principesa Margareta. Pentru a putea 
susține acest centru intergenerațional, Raiffeisen 
Comunități și Fundația Principesa Margareta au 
alocat un grant de 4000 euro.

 Pentru mobilizarea altor fonduri pentru 
susținerea centrului, Fundația Comunitară 
Prahova și-a propus organizarea unui 
Ultramaraton caritabil, sub numele de „Bucuria 
Ajutorului, Bucuria Alergării!” în data de 26 
septembrie 2015, pe traseul de 100 km  dintre 
București și Urlați.Organizat în benefeciul 
Fundației Bucuria Ajutorului Urlati, ultramaratonul 
a adus la start 27 de alergatori profesionisti si 
amatori. 
 Evenimentul sportiv caritabil a avut trei 
categorii de alergatori – ultramaratonistii (100 
km), semimaratonistii (21 km) și o cursa populară 
(10 km). 

 Împreună am strans din donații de la 
persoane fizice și de la companii 9345 lei, bani ce 
au fost folosiți în cadrul proiectului Generații – 
Centrul Comunitatii.  În urma acestui eveniment, 
mai mult de 70 de persoane au cunosc 
îndeaproape activitatea centrului și au ales să 
susțină demersurile Fundației Bucuria Ajutorului și 
în 2016. 



Generații

 În cadrul acestui program, 30 de copii și 10 
vârstnici au putut participa în 2015 la mai mult de 
20 de ateliere tematice, program ce continua și în 
anul 2016. 

Ateliere desfășurate
1.Atelier cusături tradiționale 
2.Atelier aranjamente flori naturale
3.Ateliere de handmade obiecte decorative 
4.Atelier de gătit 
5.Atelier de cusături tradiționale
6.Atelier aranjamente flori uscate
7. Atelier de jocuri - jocuri de societate
8.Atelier de poezie, zicatori, ghicitori
9.Atelier de lectura - povestiri cu talc
10.Atelier de gatit fursecuri  pentru Mos Nicolae 
11.Atelier de handmade - decoratiuni de Craciun



8 ore peste program

 Prima ediție a evenimnetului 8 ore peste 
program s-a desfășurat pentru prima dată în 
Ploiești în data de 27 martie 2015. Pentru o seară, 
27 de profesioniști din companii, freelanceri și 
ongiști și-au pus la dispoziție resursele și 
cunoștințele pentru trei proiecte comunitare.  
Peste 200 de ore au fost puse în folosul celor trei 
proiecte ale asociaților ploieștene. 

„Când au trecut cele 8 ore? Nu realizezi cum 
zboară timpul atunci când ești înconjurat de 
oameni dornici să-și împărtășească experiența 
pentru o cauza bună. Fără exagerare pot să spun 
că am petrecut timp de calitate în compania unor 
oameni de calitate. 8 hours overtime for a good 
cause - Ploiești este mai mult decât un 
eveniment. Este un fenomen care are impact 
imediat. Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării 
a avut ocazia să cunoască oameni minunați, 
foarte buni în ceea ce fac, care își vor lăsa 
amprenta pozivitv asupra următoarelor activități 
ale asociației. Mulțumim Fundatia Comunitara 
Prahova și mulțumim tuturor celor care s-au 
implicat în acest proiect inedit”

Alexandra Olteanu 
Specialist comunicare, Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării

www.ploiesti.8-i.ro

3 cauze susținute

27voluntari

216 ore de 
voluntariat



Card Comunitar

www.cardcomunitarph.ro

 Programul Card Comunitar este un mecanism  promovare companii locale și de sprijin al comunităţii, 
unic și inovator, care permite colaborarea dintre persoanele fizice, juridice și Fundația Comunitară.Cardul 
Comunitar este un card de loialitate/fidelitate, cu o componentă comunitară.
În cadrul acestui program, sprijinim cu resurse locale iniţiativele locale, implementate de populaţia locală 
activă. Astfel, Programul contribuie la dezvoltarea comunităţii locale prin participarea la dezvoltarea 
capitalului și, implicit, la dezvoltarea economiei locale.
 Programul este un model de succes, dovada fiind rezultatele remarcabile pe care le-a avut înca 
dinprimul an de implementare(2009) în patru orase (Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe,Miercurea Ciuc 
si Târgu Mures).În momentul de fata numarul cardurilor distribuite este de aproape 50.000 de bucați, iar 
sumelealocate sub forma de granturi se ridica la 455.150 lei.

“Faptele bune se întorc în comunitate!”



Fapte bune care dăinuie

www.faptebunecaredainuie.ro

 „Fapte bune care dăinuie” este un program 
inițiat de OMV PETROM și dezvoltat în 
colaborare cu Fundația Comunitară Prahova. 
Prin acest program ne-am propus să ajutăm la  
dezvoltarea a două comunități rurale din județul 
Prahova, în comunele Telega și Gornet, prin 
crearea a două structuri ale societății civile, 
Centre de Resurse ale Comunității 
(CERC).Investim, astfel, în organizații locale, 
care asigură dezvoltarea pe termen lung a celor 
două comunități, organizații prin care potențialul 
și resursele locale sunt valorificate și promovate 
în beneficiul întregii comunități.

 Programul „Fapte bune care dăinuie” 
urmărește o serie de etape prin care activitățile 
realizate și rezultatele obținute constituie 
premisele dezvoltării viitoare. Prima etapă 
reprezintă constituirea grupurilor de inițiativă, 
urmată de înființarea structurilor societății civile, 
creșterea capacității de acțiune a noilor asociații, 
lansare programului local de activități și 
implementare unui proiect local.

 Timp de zece luni au fost defășurate 
activități pentru îndeplinirea acestui scop și au 
fost organizate întâlniri de lucru cu grupurile de 
inițiativă din cele două localități. În urma acestui 
proces au fost înființate două noi asociații: Centrul 
de Resurse al Comunității Aurul Negru din Telega 
și Asociația Micilor Producători Gornet. Grantul 
total acordat în anul 2015 în cadrul acestui 
program a fost de 4500 lei.



Keep Calm & Speak In Public

    Prin proiectul „Keep Calm and Speak in Public!”ne-am  dorit să venim în completarea eforturilor 
profesorilor și elevilor de a crea oportunități de dezvoltare și de valorificare a potențialului pe care tineri de 
liceul îl manifestă. 

    Prin Cursurile de Vorbit în Public ne-am dorit să creștem a stima de sine a elevilor, încredereaîn forțele 
proprii, si sa ii sprijinim in dobândirea de abilități necesare pentru a atinge performanța în orice domeniu ar 
dori să se implice după terminarea liceului sau chiar în timpul liceului. Dicție, comunicare verbală și 
nonverbală, managementul timpului, tehnici de persuasiune si de influențare, brandingul personal, etc., 
abilitati foarte importante pentru un profesionist in orice domeniu. 

     Prin implicarea în proiect 59 de elevi beneficiari și a 20 voluntari OMV PETROM, profesori și 
colaboratori locali ne propunem să creăm în cele două licee partenere, din Urlați și Băicoi, premisele 
înființării a două Cluburi de Vorbit în Public prin care elevii să exerseze și să trasmită colegilor abilitățile și 
experiența dobândită în timpul cursrilor, iar profesorii să beneficieze pe termen lung de o structură prin care 
pot dezvolta noi activități extracuriculare, inovative și atractive pentru tinerii elevi. 

     Cursurile de public speaking s-au desfășurat în perioada 1 - 30 octombrie 2015 în Băicoi și Urlați. Cele 5 
module ale cursului au fost susținute de către trainerii voluntari - Claudius Dociu în Băicoi și Alin Radu în 
Urlați. 

    Acest proiect a fost finanțat de către OMV Petrom prin Campionatul de Voluntariat 2015. 



Activități găzduite

 ÎNFIINȚAREA FUNDAȚIEI COMUNITARE DÂMBOVIȚA 
 În anul 2015 am continuat susținerea grupului de inițiativă pentru înființarea Fundației Comunitare 
Dâmbovița. Pentru noua fundație, procesul a început în februarie 2014, când Asociația pentru Relații 
Comunitare, cu sprijinul Romanian-American Foundation și al Raiffeisen Bank, a lansat un nou apel pentru 
susținerea de noi inițiative de constituire de fundații comunitare. În anul 2015 grupului de inițiativă pentru 
înființarea Fundației Comunitară Dâmbovița a continuat activitățile de atragere de fonduri prin: 
 30 ianuarie 2015 – Spectacol folcloric; au participat nume importante ale folclorului românesc, atât la 

nivel judeţean, cât şinaţional. (sumele strânse au fost direcţionate spre fondul de burse)
 Cinemartișor – o serie de proiecţii video a unor filme consacrate din cinematografia românească 

şiinternaţională (1-8 martie) (sumele strânse au fost direcţionate spre fondul de burse)
 22 aprilie 2015 – Gala umanitară „Dăm o şansăvieţii” (sumele strânse au fost direcţionate spre fondul de 

sănătate).
 În octombrie  2015 Fundația Comunitară Dâmbovița a luat ființă și a acordat fondurile strânse în 
comunitate către burse pentru performanță și echipamente medicale pentru spital. 



Activități găzduite

PLOIEȘTI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
 În perioada 19-22 februarie, la Cinema City, în incinta AFI Palace Ploiești a avut loc cea de-a 4-a 
ediție a Festivalului Internațional de Film Ploiești, care a adus  cele mai noi și provocatoare scurtmetraje 
aparținând genurilor SF, horror, thriller și acțiune. Festivalul este organizat de Parcfilm și de Fundația 
Comunitară Prahova, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, în parteneriat cu AFI Palace 
Ploiești, Cinema City, Helen Film și BRD - Groupe Société Générale. 
 Cele mai interesante producții au venit din toată lumea – 644 de filme din 42 de țări s-au înscris la 
PIFF 2015, iar 21 dintre acestea fac parte din Competiția Oficială. Printre acestea se numără 12 premiere 
naționale, dar și premiere mondiale. Mai multe detalii despre festival se pot găsi pe site-ul festivalului, 
www.ploiestifilmfestival.ro, sau pe pagina de facebook  www.facebook.com/PloiestiFilmFestival

 TOTUL PENTRU SPORT! ECHIPA DE JUDO DIN POIENARII BURCHII PRAHOVA 
 Echipa de judo CSS Dinamo - sectiaPoenariiBurchii,  are in componenta 30 copii, cu varste cuprinse 
intre 6-14 ani, antrenate benvol  de dl antrenor Albu Petre.în ultimii 7 ani sportivii au câştigat peste 40 de  
medalii la competiţiile interne si internationale , pe categorii de vârstă şi greutate, un număr de 5 sportivi au 
fost sau  sunt membrii ai loturilor naţionale
 Colaborarea dintre Fundatia Comunitara Prahova si OMV Petrom a avut ca scop susţinerea 
activităţii sportivilor de la secţia de judo, pentru a putea continua pregătirea la un nivel care să determine 
apariţia unor performanţe superioare. Astfel au fost achizitionate kimonouri oferite sportivilor in functie de 
performanță și au fost susținute financiar activitățile din cadrul cantonamentului echipei de sport în cursul 
anului 2015. 



Activități punctuale

Consliul Director al Fundației Comunitare Prahova – o nouă echipă 

Fundatia Comunitara Prahova (în judetul nostru si peste tot în lume) este o platforma pentru 
comunitate, o organizație a comunității, pentru ca acea comunitate la care visăm să devină realitate. 

Pornim de la convingerea că lumea în care trăim este mai bună în măsura în care oamenii fac lucrurile 
mai bine împreună. Totul ține de implicarea, participarea și de inițiativa celor curajoși și harnici. Iar 
Fundația Comunitară oferă o oportunitate de implicare oricui dorește să facă o schimbare. 

Anul 2015 a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea organizațională. În anul 2015 o parte dintre 
membrii Consiliului Director al Fundației Comunitare Prahova au predat ștafeta. Nu putem mulțumi 
suficient oamenilor care au fost alături de înființarea Fundației Comunitare Prahova, care au crezut în 
această idee când era încă numai un vis! Suntem bucuroși că au ales să rămână în continuare alături 
de activitățile și programele fundației ca membrii onorifici.

Consiliul Director al Fundației Comunitare Prahova reprezintă o echipă unită de oameni care doresc să 
facă o schimbare strategică și pe termen lung în comunitate.

 Daniela Burlacu – Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Profesor Limba și 
Literatura Română

 Cristina Moraru -  Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator CCMC Advertising 
 Corina Petcu - Membru Consiliul Director, Manager Resurse Umane ROSTI  
 Emanuela Profirescu Geamănu – Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, 

Profesor Pian 
 Luiza Bunbănac - Membru Consiliul Director, Director General WYL FM 
 Ina Stan – Membru Consiliul Director și Membru Fondator FCPH, Director Economic WYLZE 

Logistic și DAAS
 Alexandra Anton – Membru Consiliul Director, Antreprenor Fondator Centrul Educațional de 

Inspirație Finlandeză YuppiKoty
 Corneliu Eugen Moraru – Consilier, Inginer, Fondator Iubesc Ploieștii 
  



Activități punctuale

Conferința Fundațiilor Comunitare din România - 
ediția a IV-a – noiembrie 2015 

Cele 16 fundații comunitare și grupuri de inițiativă din 
România, alături de invitați internaționali, s-au reunit la 
Sibiu în perioada 5-7 noiembrie, la cea de-a patra ediție 
a Conferinței Naționale a Fundațiilor Comunitare. În 
acest an, conferința a explorat tema inovației și 
impactului în comunitate. Timp de trei zile participanții 
au făcut schimb de experiență și au învățat despre 
dezvoltarea comunităților locale, precum și despre 
creșterea vizibilității impactului pe care fundațiile îl au 
în orașele în care acestea activează.

Vizita prietenilor dragi 
În aprilie 2015 am avut bucuria să găzduim vizita principalilor noștri parteneri 
instituționali, Vera Dakova, Programme Officer la Fundația Charles Stewart 
Mott, alături de echipa Programului Național de Fundații Comunitare din cadrul 
Asociației pentru Relații Comunitare, Alina Porumb, Mihaela, Ștefan Cibian. Am 
avut astfel ocazia să discutăm aspect legate de dezvoltare organizațională a 
Fundației Comunitare Prahova, să ne uităm cu atenție la programele 
desfășurate până în prezent și la planurile de viitor ale Fundației. Punctul de 
vedere al Verei Dakova și al membrilor echipei Programului Național de Fundații 
Comunitare asupra activității FCPH și contextului local prahovean, au oferit o 
perspectivă valoroasă asupra direcțiilor pe care ar  fiefficient să le urmăm în 
cadrul fundației. 
Vera Dakova este Programme Officer la Fundația Charles Stewart Mott, 
responsabilă cu activitatea de alocare de fonduri în Bulgaria și România, 
urmărind, în același timp, valorificarea potențialului specific național.



Rezultate 



Rezultate

2.640

 

Membrii echipelor de proiecte

Membrii echipei YB

Valoarea fondurilor de finanţare

Beneficiari

Granturi

Valoarea fondurilor pentru iniţiativele
tinerilor și numărul de beneficiari1 Membrii echipei YB

și membrii echipelor de proiecte2

2014

8

11.550
3.000

$

$

2015

8

13.500
6.600

$

$

$

2014

15

33

2015

20

Program de sprijin al iniţiativelor comunitare ale tinerilor

39

YOUTHBANK PLOIEȘTI 2014-2015 

PIB

Bugetul judeţului
(cheltuieli)

PIB/capita

Salariul mediu net

    1.537 mil. / 2012∗

20.718,5 mil. / 2011∗

   1.526 / 2013∗

27.158/ 2011

2011∗

Populaţie totală

762.886

DATE DESPRE JUDEŢUL PRAHOVA

Persoane angajate

Rata șomajului

Nr. de companii

Nr. de ONG-uri

167.916

5,6%

15.551

2.640

2012*

2012*

2012*

MECANISME LOCALE DE STRÂNGERE DE FONDURI

6.000 60810
$$

$$

$$

// SWIMATHON
(1 an, 2014)

Fonduri atraseCauze Suporteri &
Donatori

9.345 

9.200
6

620.100
34  

27
1$

$

$

$

$

$

$

$

$

Fonduri
atrase

Cauze AlergatoriSuporteri &
Donatori

//CERC DONATORI
(4 ediţii, 2014-2015 )

$$$

$$$

$$$

Fonduri: 29.300

//ULTRAMARATON

Cauze: 12

(1 ediţie, 2015 )

2014 2015

2011*

Rural
51%

Urban

49%

∗Date de la Institutul Naţional de Statistică



Testimoniale



Raport financiar 

 

Activitatea financiară pentru  anul 2015 a 
Fundației Comunitare Prahova 
a fo st au d itată d e către 
S.C. Anghel, Popescu Consulting S.R.L.   



Finanțatori și parteneri 

FINANȚATORI 

PARTENERI 

PARTENERI MEDIA 



MULȚUMIM

FINANȚATORILOR ȘI PARTENERILOR NAȚIONALI 
care susțin dezvoltarea a filantropiei strategice și a 

Asociația pentru Relații Comunitare 
Fundația Româno-Americană 
Fundația Charles Stewart Mott

SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR care aduc o 
schimbare în comunitate prin investiții strategice pentru 
rezultate pe termen lung 
OMV Petrom 
Wylze Logistic 
Fundația Principesa Margareta a României 
BRD 
Raiffeisen Comunități 
Provobis 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

SPONSORILOR ȘI PARTENERILOR PRAHOVENI 
împreună cu care transformăm faptele bune din acțiuni 
întâmplătoare în obiceiuri de viață: ARTSANI, 
Evotracking GPS, Argecom Impex, Celever Interpower, 
ROENGG Consulting, Mioritic  Media, Consulting, 
Bauflooring Expert, Abautehnik, Alpfadinamic. 

PARTENERILOR NAȚIONALI alături de care învățăm 
și oferim cele mai bune programe de implicare în 
comunitate: Federația „Fundațiile Comunitare din 
România”, Fundațiile Comunitare din Alba, Bacău, 
Brașov, București, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, 
Iași, Mureș, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Sibiu, Țara 
Făgărașului, Fundația pentru Implicarea Tinerilor Cluj.

PARTENERILOR LOCALI   care ne sunt alături în
cadrul evenimentelor și programelor, împreună cu care 
am reușit să creăm momente de neuitat 
AFI Palace Ploiești, CSU ASESOFT, Asociația pentru 
Inițiativă și Dezvoltare Continuă, AUTONOM Rent-a-car, 
BERTEEA & DR Mulana, Camera de Comerț și Industrie 
Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, Cconsiliul 
Județean Prahova, Claudius Dociu, Consiliul Judetean al 
Elevilor Prahova, Costache Daniel, Helen Film, Humans 
of Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, JCI 
Prahova, Mehrzad Moghazehi, Primăria Ploiești, Sorin  
Petculescu fotografie comercială, Terra Verde, Unelte 
pentru Dezvoltare, YuppiKotty Centrul educațional de 
inspirație finlandeză

DONATORILOR INDIVIDUALI, oameni cărora le pasă și 
care ne inspiră mereu cu implicarea lor în susținerea 
cauzelor locale: Adrian D., Alexandra Anton, Alexandra 
Ochea, Alexandra Olteanu, AlinNemuț, Ana Rădulescu, 
Ancuța Pătrașcu, Andra Istrate, Andreea Vasi, Andrei 
Nicolae, Anna Dinu, Antigona Orlic, Antonela Ionita, Aron 
Amelia, Aurel Morăruș, Bianca Danilov, Bianca Dăniță, 
Bogdan Mihail Danilov, Camelia Sandu, Catalin Vasile, 
Claudia Iordache, Claudius Dociu, Constanța Vica, Corina 
Petcu, Corneliu Moraru, Costin Dumitru, Cristiana Enache, 
Cristina Moraru, Cristina Toma, Dan Alexe, Daniela Burlacu, 
Davies Manuela, Diana Manolache, Elena Iulia Ganea, 
Elena Rudeanu, Emilian Floares, Erika Garnier, Felix 
Tuinete, Florin Ioniță, Florina Denis Bulgaru, Gabriela Elena 
Baciu, Ina Stan, Iolanda Gheorghiu, Ionescu Ștefan, Isabela 
Alexe, Iulia Mihaela, Matreș, Iulian Sîrbu, Iuliana Dima, 
Laura Matei, Ligia Necula, Loredana Mocescu, Luiza 
Bunbănac, Mădălina Tuinete,  Maria Raluca Ionescu, 
Mariana Gheorghe, Marilena Brumărescu, Marilena 
Gheorghita, Mihaela Stafie, Mihai Boișteanu, Mihai 
Filoneanu, Mirela Cirlan, Nicoleta Ștefan, Oana Stoica, 
Otilia Radu, Raluca Nicoară, Ramona Imelda Dinu, Ramona 
Maria Zvirid,  Remus Cîrlan, Roxana Ana Tudose, Roxana 
Nicolae, Roxana Șeicaru, Sorina Gliga, Sprâncenatu 
Nicoleta, Vasile Sima, Victor Banica, Viorel Ion Militaru, 
Virginia Apostol

VOLUNTARILOR CU EXPERTIZĂ care au donat timp și 
know-how la evenimentul „8 HOURS OVERTIME”pentru a 
crește capacitatea ONG-urilor prahovene: Alexandra Anton, 
Alexandru Moraru, Camelia Sandu, Corneliu Moraru, 
Cristina Moraru, Daniela Burlacu, Dănuț Berechet, Dragoș 
Șchiopu, Elena Iancu, Iulia Matreș, Iulian Sîrbu, John 
Cristea, Mihaela Istrate, Mihai Filoneanu, Vivi Sima. 

ASOCIAȚIILOR ȘI GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ   care
schimbă comunitatea în care trăim prin activitățile lor 
AEGEE Ploiești, Asociația ARTON, Asociatia Centrul de 
Resurse  al Comunității Telega, Asociația Club Sportiv 
Aurora Băicoi, Asociatia Club Sportiv Rotile Schimbarii, 
Asociatia de elevi ATELEP din Colegiul Economic Virgil 
Madgearu Ploiesti, Asociatia IUVENTA Colegiul National 
„Jean Monnet” Ploiesti, Asociația Părinților Colegiul Național 
Ion Luca Caragiale, Asociatia pentru Educatie Non-
Formala, Asociaţia Pro Trans, Asociația Sf. Nicolae Puchenii 
Moșneni, Asociația Tinerilor din Liceul  Nichita Stănescu 
ATEENS, Asociația Victoria Gabriela, Echipa de elevi „Non-
formali de nota 10”, Echipa de elevi „SmartCJE”, Familia 
Ungureanu, Fundatia Bucuria Ajutorului Urlati, Fundația 
Comunitară Dâmbovița, Ionuț Urzeală. 
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Telefon : (+40) 728 029 977
eMail : initiativa@fundatiacomunitaraprahova.ro
Web : www.fundatiacomunitaraprahova.ro

FB : facebook.com/FundatiaComunitaraPrahova
Adresa : Str. Toma Ionescu Nr.27, Ploiesti 

Prahova - Romania - 100170 
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