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 “Implicarea societății  Artsani in comunitatea prahoveană, a fost, este si va fi prezenta 
în mai multe domenii precum educație, sănătate, artă/cultura, sport și înfrumusețare urbană.
Menționam că vom fi alături de toți aceia care intenționează să participe la dezvoltarea 
comunității, dar totodată ne vom implica și în acele domenii unde identificăm oportunitați 
care vor dezvolta standardul calitații vieții prahovenilor.”

De 12 ani pe piața ploieșteană, Artsani a facut o tradiție din oferirea celor mai bune produse 
clienților săi la prețuri competitive și, tot de atunci, gama de produse propuse este în 
continua diversificare venind astfel în sprijinul clienților prin economisirea de timp și bani. Din 
aceeași dorință, Artsani a introdus pe piața propriile branduri, Waroll, Wind Cool, ProfiSani, 
Izorool, Sanifloor, sub care propune un sortiment variat de articole destinate amenajărilor 
interioare și exterioare.

Prin magazinul Artsani, visul căminului ideal devine realitate. Artsani va propune calitatea la 
preturi imbatabile oferindu-vă servicii la standard ISO si o gamă variată de articole pentru 
amenajări interioare și exterioare cât și materiale de construcții.

www.artsani.ro



Echipa Fundației

Unim 
cauzele 
care 
contează
cu oamenii 
cărora 
le pasă !

Fundația Comunitară Prahova este o organizație 
locală, parte din Rețeaua Națională de Fundații 
Comunitare, alăturidealte 15 organizații, fiecare 
cu activitate într-o zonă specifică.

Rolul fundațiilor comunitare în România este de a 
stimula dezvoltarea filantropiei și implicării civice  
prin programe, evenimente și fonduri.

Colaborăm cu donatori, companii și persoane 
fizice, pentru crește impactul șieficiența 
donațiilorlor. Lucrăm alături de inițiativele locale 
pentru a crea cele mai bune rezultate în 
comunitate.

În cei 3 ani de activitate am finanțat 62 de proiecte 
județene, am acordat 18 burse de studiu cu 
ajutorul a 45 de companii și fundații naționale și 
716 donatori individuali și am acordat 225.000 lei 
în comunitate. 

www.fundatiacomunitaraprahova.ro
- 



Misiune și activități



Infografic

 Gala Comunității Prahovene este născută din dorința de a aduce împreună tot binele care se 
întâmplă în Prahova. 
 Cu fonduri mai mari sau mai mici, de multe ori numai prin voluntariat, oamenii cu gânduri bune din 
județul nostru acționează în benficiul altora și al comuntății. Acțiunile lor, adevărate modele de implicare, se 
uită sau sunt recunoscute în cercuri restrânse. 
 Prin Gala Comunității Prahovene, dorim să îi premiem pe cei care fac fapte bune, să ne inspirăm din 
viziunea și modul lor de implicare, să arătăm că în Prahova există o societate activă.
 O dată pe an ne întâlnim într-o seară specială toți cei care suntem interesați de binele care se 
întâmplă în Prahova. Un eveniment anual în care recunoaștem și celebrăm împreună acțiunile care 
transformă comunitatea noastră într-o comunitate în care vrem să trăim! 

Juriul Galei Comunității Prahovene 

Bianca Danilov
Antreprenor, ROENGG Consulting & artist plastic
Camelia Sandu 
Consilier Birou Implementare Proiecte si Programe 
pentru IMM –OTIMMC 
Claudius Dociu 
Realizator radio, Radio Wyl FM 
Cleopatra Heroi 
Inspector social, Agenția Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială 
Cristina Moraru 
Antreprenor, fondator Joy Print 
Dan Alexe 
Președinte, Colegiul Asistenților Sociali, 
Sucursala Prahova 
Daniela Burlacu 
Profesor Limba si Literatura Romana 
Eugenia Popovici
Psihoterapeut
Ionuț Georgescu 
Manager General, Steaua CSM Baschet 

Irinel Lazăr 
Jurist, om de afaceri, Președinte Rotary Club Ploiești 
Luiza Bunbănac 
Director executiv, "Wyl FM" 
Lucian Mircescu 
Subsecretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului 
Mădălina Dumitru 
Business Officer, OMV Petrom 
Mihaela Rus 
Director executiv, Teatrul Toma Caragiu Ploiești 
Raluca Andreescu, 
Director, Directia Judeteana Prahova a Arhivelor 
Nationale 
Roxana Micu 
Director agenție, Autonom Rent-a-Car Ploiești 
Rucsandra Pop 
Director Program National Fundații Comunitare,  
Asociația pentru Relații Comunitare 
Vlad Mateescu 
Director executiv, Filarmonica "Paul Constantinescu" 
Ploiești



Comunitatea în care vreau să 
trăiesc 
Ne dorim cu toții o comunitate în care oamenii sunt generoși, iau inițiative civice pentru a aduce o schimbare 
în bine, fac voluntariat,  inițiază activități cu gândul la impactul  pe care îl vor produce și peste 5 ani, 
antreprenoriatul social este dezvoltat, regăsim cluburi și comunități de pasiuni în care ne putem implica 
alături de oameni ca noi. 



Youth Bank Ploiești

Nominalizați 

Constantin Croitoru a fost nominalizat pentru 
proiectul “Paza bună trece primejdia rea”

Dima Gabriel și Radu Adrian Teodorescu au 
fost nominalizați pentru Campania “Ajută un 
copil nevoiaș din Ploiești”

Nedelcu Ana Lucreția a fost nominalizată 
pentru Caravana “Cetățeniei Active Prahova 
2016”

Liviu Drăghici de la Asociația Ai Carte a fost 
nominalizat pentru Bursele Performer

Constantinescu Mihai a fost nominalizat pentru 
“Zilele Zăpezii 2015”

Gheorghe Ramona a fost nominalizată pentru 
Proiectul “Să fim uniți pentru mai bine”

Nominalizați 

Marina Cocoș, Loredana Chelba și Loredana 
Motrescu au fost nominalizate pentru proiectul 
“Ne distrăm și ajutăm”

Iancu Constantin Lucian a fost nominalizat 
pentru proiectul “Din suflet pentru suflet”

AFI Palace Ploiești a fost nominalizat pentru 
proiectul “White Party”

Claudia Iordache a fost nominalizată pentru 
proiectul “Luna și o familie nevoiașă”

Valea Prahovei TV a fost nominalizat pentru 
proiectul “Ghiozdanul cu bucurii”

Duică Delia a fost nominalizată pentru proiectul 
“De la teorie la practică”

Martha Mocanu a fost nominalizată pentru 
implicare în activități culturale ale comunității și 
acțiuni umanitare

Bogdan Grigorescu a fost nominalizat pentru 
proiectul “Masa săracilor”

GenerozitateLeadership comunitar

Intenția acestei categorii este de a premia 
oamenii generoși care au oferit  din banii 
personali și/sau au inițiat acțiuni prin care au 
inspirat și alți oameni să ofere bani personali prin 
care s-a realizat o schimbare în bine pentru 
beneficiari. 

Această categorie reflectă acele activități care se 
pot încadra ca inițiative civice și au provocat o 
schimbare în bine pentru comunitatea locală 
(campanii, articole, flashmob-uri, etc.) care au 
avut un rezultat concret. 



Youth Bank Ploiești

Nominalizați 

Marian Dragomir ( Asociația MasterPeace) a fost 
nominalizat pentru proiectul “The Sustainable 
Development Goals Romania” 

Vasile Porumbaru (Asociația Viitorul Tinerilor) a 
fost nominalizat pentru “Programul Județean de 
Voluntariat”

Virginia Apostol (Asociația Tinerii Voluntari 
Valea Călugărească) a fost nominalizată pentru 
proiectul “Școala TA de vară”

Nominalizați 

Apostol Virginia de la Asociația Tinerii Voluntari 
Valea Călugărească a fost nominalizată pentru 
proiectul “proVESTI Digitale”

Alexandra State  a fost nominalizat[ pentru 
implicarea în organizarea Ciucaș X3 

Liliana Mînzat a fost nominalizată pentru 
activitatea desfășurată în cadrul Asociației 
Niciodată Singur în județul Prahova. 

Coman Ioana Raluca a fost nominalizată pentru 
activitatea desfăurată în cadrul Asociației 
ARES'EL

Vintilă Virginia a fost nominalizată pentru 
implicarea în proiectul TineRețea Prahova. 

Mădălina Iba a fost nominalizată pentru 
activitatea desfășurată pentru Asociația 1leu

Iacob Nicoleta și Stoica Niculina au fost 
nominalizate pentru implicarea în proiectul 
“Împreună pentru un stil de viaţă “

Minculescu Cristian  a fost nominalizat pentru 
implicarea în proiectul “Pentru tine”

Gheorghe Alexandru a fost nominalizat pentru 
implicarea în proiectul “Voluntariatul învățat”

Voluntariat Viziune pe termen lung 
La această categorie acele activități/proiecte care 
au avut componentă principală voluntariatul. 
Acestea pot fi activități concrete prin care s-a 
promovat voluntariatul sau au avut componentă 
oferirea de oportunități de voluntariat. 

În comunitatea noastră au loc numeroase 
activități frumoase și importante care aduc o 
schimbăre în bine pentru beneficiari. Însă, vă 
invităm să nominalizați sau să aplicați aici cu acele 
activități/proiecte care sunt realizate cu scopul de 
a aduce o schimbare pozitivă pe termen lung 
pentru beneficiari 



Nominalizați 

Ana Lucreția Nedelcu este nominalizată pentru 
proiectul  “Anticaffe de scriere creativă” 

Iulian Șerban este nominalizat pentru proiectul 
Bucuria Alergării 

Maria Enache este nominalizată pentru 
promovarea tradițiilor populare prahovene

Alin Radu este nominalizată pentru activitatea 
Clubului de Public Speaking, organizat de către 
Asociația JCI Prahova 

Eduard Bindilă este nominalizat pentru 
activitatea PhIT Community 

Alexandra State este nominalizat pentru 
activitatea Clubului de Turism si  Alpinism Ciucaș  

Nominalizați 

Flavia Boghiu a fost nominalizată pentru 
înființarea Centrului de îngrijiri la domiciuliu din 
Scorțeni, centru ce aparține de Asociația Îngrijire 
Acasă 

Mircea Crișbășanu a fost nominalizat pentru  
activitatea cicloturistică în județul Prahova a 
Asociației Outhentic Cycling Romania 

Organizația Umanitară Concordia este 
nominalizată pentru Brutăria Concordia

Antreprenoriat social Din pasiune pentru 

Antreprenoriatul social este o formă de activitate 
necesară pentru o comunitate sănătoasă.
„Antreprenoriatul social este o forma a 
antreprenoriatul in care "intreprinderea sociala" 
infiintata este orientata spre rezolvarea unor 
probleme de natura sociala si pune pe primul plan 
reinvestirea profitului. Esenta antreprenoriatului 
social consta in urmarirea imbunatatirii conditiilor 
de viata si oferirea de oportunitati pentru 
persoanele dezavantajate sau care fac parte din 
categorii vulnerabile.  Antreprenoriatul social 
reprezinta o initiativa a antreprenorului si nu 
trebuie confundat cu responsabilitatea sociala 
corporatista, care tine de managementul unei 
afaceri. Firmele care sunt responsabile din punct 
de vedere social au in vedere interesele mai 
multor grupuri: angajati, furnizori, colaboratori, 
comunitatea locala sau natiunea. Scopul nu este 
atat profitul, cat imaginea pozitiva, notorietatea, 
increderea, relatii durabile cu toti factorii cu care 
firma intra in contact.” Sursa http://success-
romania.ro

Cluburile, grupurile care se întâlnesc în jurul unei 
pasiuni, au fost și rămân un exemplu deosebit 
pentru calitatea conexiunilor care se pot realiza 
între membrii, a oportunităților de dezvoltare 
personală și profesională pe care o poate genera 
pasiunea pentru un domeniu. Într-o comunitate 
ideală avem ocazia să ne valorificăm talentul sau 
să ne dezvoltăm pasiunea pe care o avem, alături 
de oameni care împărtășesc aceleași valori. La 
această secțiuni vă invităm să nominalizați sau să 
aplicați pentru acele cluburi (formale sau 
infomale) care au reușit să unească și să păstreze 
membrii în jurul unei pasiuni împărtășite. 



GenerațiiDomenii care ne influențează viața  

Deși ne desfășurăm activitatea, cu preponderență, într-un anumit domeniu, viața noastră este într-un mod 
puternic influențată de activități desfășurate în arii conexe, cu care ne intersectăm zilnic și cărora le 
datorăm, la finalul zilei, calitatea vieții noastre noastre. Sunt domenii care ne-au influențat formarea și care 
modelează standardele de viață. Prin aceaste  categorii ne dorim să premiem oamenii care au adus o 
schimbare pozitivă, au creat o valoare adăugată în acele arii pe care cu toții ne dorim să le vedem dezvoltate 
la cele mai înalte standarde. 



Educație 

Lunca Cristina de la Asociația ARE’SEL  a fost 
nominalizată pentru proiectul “Educație incluzivă 
în Școlile Prahovene”

Cazan Laura de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu 
din orașul Breaza a fost nominalizată pentru 
proiectul “Hai să ...TEATRU”

Otilia Radu de la Asociația Zonta a fost 
nominalizată pentru proiectul “Spune nu violenței”

Alina Bălan de la Colegiul Tehnic “Toma 
Socolescu” Ploiești  a fost nominalizată pentru 
proiectul „Future, Inclusion, Together”- F.I.T.

Mihai Karaghiaur a fost nominalizat pentru 
proiectul “Azi Ploieștiu-i Non-Formal”

Raluca Andreea Olteanu a fost nominalizată 
pentru activitățile desfășurate în cadrul 
olimpiadelor de limba latină

Vasile Porumboiu de la Asociația Viitorul 
Tinerilor a fost nominalizat pentru proiectele “Se 
poate și altfel”  și “Voluntarii școlii mele”

Melania Marin de la Colegiul Național “Alexandru 
Ioan Cuza” Ploiești a fost nominalizată pentru 
proiectul “Informația e cheia!”

Alexandra Anton de la Asociația Iubesc Ploieștii 
a fost nominalizață pentru Festivalul Internațional 
de Educație (FieEdu)

Ioana Zamfir de la Valea Prahovei TV a fost 
nominalizată pentru Concursul de cultură 
generală The Best

Iulia Matres de la Industrie Mică Prahova a fost 
nominalizată pentru proiectul “Siguranța ta 
contează în trafic”

Ana Gabriela Rădulescu a fost nominalizată 
pentru Playfull Personality Builder

Simona David Crisbășanu a fost nominalizată 
pentru activitatea Asociației ROI în Prahova

Iulian Șerban a fost nominalizat pentru 11even 
Ploiești

Gheorghe Ramona de la Scoala Gimnaziala 
„Radu Stanian”a fost nominalizată pentru 
proiectul “Mai bine pentru școala mea”

Stoica Daniela de la Colegiul Național 
„I.L.Caragiale” din Ploiești a fost nominalizată 
pentru proiectul  “Învățarea fizicii în context 
interdisciplinar folosind instrumentație digitală “

Nominalizați 



Card Comunitar

Nominalizați 

Costin Dumitru de la Asociația Roțile Schimbării 
a fost nominalizat pentru proiectul “Sportul 
integrează persoanele cu dizabilități”

AFI Palace Ploiești a fost nominalizat pentru 
proiectul “AFI în mișcare” 

Mihaela Ionescu de la Grădinița Mish Mash din 
Băicoi a fost nominalizată pentru evenimentul 
sportiv “Bicycle Băicoi”

Alexandra State de la Clubul De Turism si 
Alpinism Ciucas a fost nominalizată pentru 
proiectul sportiv Ciucaș X3

Răzvan Rădulescu de la Fundația Romanian 
Angel Appeal a fost nominalizat pentru proiectul 
sportiv Câmpina MTB

Nominalizați 

Iolanda Gheorghiu de la Asociația Pacienților 
Oncologici din România a fost nominalizată 
pentru activitatea desfășurată în cadrul 
campaniilor ”Te rog, mama, ai grija de mine!” și 
„Sunt femeie orice-ar fi!”

Eugenia Cîmpeanu a fost nominalizată pentru 
activitatea sa de asistent maternal

Leonte Raluca Ionușa de la Colegiul Național 
,,Ion Luca Caragiale'' a fost nominalizată pentru 
proiectul „Târg de educaţie pentru sănătate” 

Sănătate Sport  

Mediu

Nominalizați 

Florentina Pantilimon a fost nominalizată pentru 
proiectul “Let’s do it, Romania!”  în Prahova 

Daniela Stănescu și Luminița Bertalan de la 
Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”  Municipiul 
Ploieşti au fost nominalizate pentru “Atenție! Se 
poluează!” 



Nominalizați 

Ponea Carmen de la Fundația Buna Vestire din 
Ploiești pentru competitia cultural-sportiva “Vatra-
Daciei” din comuna Cărbunești 

Codita Dumitru de la Asociatia Romana de Drept 
Umanitar - Filiala Prahova (ARDUPH) a fost 
nominalizat pentru organizarea Zilei Dreptului 
International Umanitar, ediția a III-a

Lunca Cristina de la Asociația ARE’SEL pentru 
proiectul “Pasiunea mea, pictura!”

Laurențiu Bădicioiu de la Fundaţia Culturală 
"Romeo și Julieta la Mizil” pentru Festivalul 
Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și 
Julieta la Mizil”

Nominalizați 

Oana Dumitrașcu  de la Asociatia de Sprijin a 
Copiilor Handicapati Fizic Romania Filiala 
Prahova a fost nominalizată pentru proiectul “25 
de ani de activitate in slujba comunitatii”

Cosmina Pandele de la Asociația Second 
Chance din Berceni a fost nominalizată pentru 
proiectul “Încă o șansă”

Raluca Anca de la Organizația Umanitară 
Concordia a fost nominalizată pentru proiectul 
“Servicii integrate pentru familii din zone 
dezavantajate”

Asistență socială Artă și cultură

Înfrumusețare urbană

Nominalizați 

AFI Palace Ploiești a fost nominalizat pentru 
proiectul “AFI ECO în orașul tău”

Ionuț Urzeală a fost nominalizat pentru proiectul 
“Transformăm transformatoare, dăm Ploieștiului 
Culoare”



Keep Calm & Speak In Public

Povești inspiraționale din comunitate 

“Erika Garnier – feminitate atipică, 
perseverență, curaj și lecție de viață!Poveste 
spusă dintr-un scaun rulant”, articol scris de 
către Liliana Maxim pentru Promovăm Prahova. 

“ Cât de iubit poate fi un oraș “urât”!”, poveste 
scrisă de către Claudius Dociu pentru fundația 
Comunitară Prahova.

“Club Sportiv Aurora Băicoi sau pariul unui 
băicoian cu rugbyul prahovean”, poveste 
scrisă de către Liliana Maxim pentru Fundația 
Comunitară Prahova.
 
Azi e zi de bazar. De ”Bazarul copiilor”!”, 
poveste scrisă de către Mihaela Istrate pentru 
Fundația Comunitară Prahova.

“A fost odată ca niciodată, o echipă minunată: 
”șoriceii de bibliotecă”!”, poveste scrisă de 
către Miahela Istrate pentru Fundația Comunitară 
Prahova. 

Poveștile integrale se regăsesc pe site-ul 
gala.fundatiacomunitaraprahova.ro





Organizator 

Sponsor principal 

Sponsori Silver

Susținători

Parteneri     

Parteneri media 

echipamente
pentru

protectia muncii

S

SPORTEK

Evenimentul este prezentat de către Claudius Dociu și Gabriela Maalouf

Toate fotografiile din această broșură au fost realizate de către Sorin Petculescu
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