
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA       PROIECT  Nr________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea  Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale 

județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023  și  a  Ghidurilor 
solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului 

Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2023  
 

 Având în vedere : 
Referatul  de  aprobare  nr.  4747/23.02.2023  al domnului Iulian Dumitrescu, preşedinte 

al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr.4748/23.02.2023 al Biroului Sănătate, 
Cultură, Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism, prin care se propune 
aprobarea  Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului 
Prahova pe anul 2023 ;   

-  prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          - prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 și art.24 din Legea nr.186/2003 privind susținerea şi promovarea 
culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
          - prevederile art.2, art. 3 și art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 6 alin.( 2) din OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Ordinului nr. 664/2018 al Ministerului Tineretului şi Sportului privind 
finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și 
completările ulterioare; 
         - prevederile Legii nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.b) și lit.f) art.182  și art.196 alin.(1) lit.a) a 
OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

                   
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale 

județului Prahova, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pe anul 2023, conform Anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  Ghidul  solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
bugetul propriu al județului Prahova, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, „Proiecte în 
domeniile Cultură și Învăţământ, Sănătate, Social, Tineret, și Protecția Mediului”, pe anul 2023, 
pentru, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
bugetul propriu al județului Prahova, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, „Proiecte 
activități sportive”, pe anul 2023, conform  Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.         



Art.4. Se aprobă  modelul draft de contract de finanţare nerambursabilă pentru „Proiecte 
în domeniile Cultură și Învăţământ, Sănătate, Social, Tineret, și Protecția Mediului”, conform 
Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă  modelul draft de contract de finanţare nerambursabilă pentru „Proiecte 
activități sportive” conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.6. Se împuterniceşte domnul Iulian Dumitrescu, preşedintele  Consiliului Judeţean 
Prahova, să semneze contractele de finanţare nerambursabilă.  
          Art.7. Direcţia Juridic Contencios şi Administrare Publică va aduce la cunoştinţă prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 
                                                                 

  

                                                             P R E Ş E D I N T E, 
                                                               Iulian Dumitrescu 

  
                                                                                        
 
 

CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                    
SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                           Hermina Adi Bîgiu 
 
 
    

INIȚIATOR, 
P R E Ş E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, …………  
 
Nr………… 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.  4747/23.02.2023               

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea  Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes 
județean pe anul 2023 și  a  Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Prahova  pentru activităţi nonprofit de interes 
judeţean pe anul 2023  

 
Având in vedere Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Prahova poate fi autoritate finanţatoare pentru 
realizarea unor obiective de interes local. 

Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare trebuie să 
stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile care va 
cuprinde, aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi obiectivele acordării finanţărilor 
nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată. 

În conformitate prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor 
publice alocate programelor aprobate anual în bugetul Judeţului Prahova, cu respectarea 
principiilor de liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, 
tratament egal, excludere a cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare. 

Ținând cont de art.2, art. 3 și art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În vederea selecţiei proiectelor, s-au elaborat Ghidurile solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu Judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit 
de interes judeţean pe anul 2023 pentru „Proiecte în domeniile Cultură și Învăţământ, Sănătate, 
Social, Tineret, Protecția Mediului” și pentru “Proiecte activități sportive, sportul pentru toți și 
Sportul de performanță”. 

Obiectivul general al programului este sprijinirea proiectelor de interes public în 
vederea stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării 
active a cetăţenilor la viaţa sociala a comunităţii. 

 Domeniile care se propun a fi finanţate sunt: Cultură şi Învățământ, Sănătate, Social, 
Tineret, Protecţia Mediului și Sportul pentru toți și Sport de performanță. 

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, va cuprinde: 
cerinţele minime de calificare, termenii de referinţă, instrucţiuni privind modul de elaborare şi 
prezentare a propunerii tehnice şi financiare, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile 
ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile pentru evaluarea şi selecţia proiectelor. 

Documentaţia va fi postată pe site-ul Consiliului Judeţean şi va fi pusă la dispoziţia 
tuturor celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin intermediul Monitorului 
Oficial și a două cotidiene locale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliului Judeţean spre aprobare 
proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                            Iulian Dumitrescu 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                
Biroul  Sănătate,    
Cultură, Învăţământ, Mass-media,  
Sport Tineret, ONG-uri, Turism 
Nr.4748/23.02.2023 
                                                           

RAPORT 
privind  aprobarea  Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale 

județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023 și  a  Ghidurilor 
solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului 

Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2023  
 
 

 
Având în vedere prevederile Legii 350/2005 cu privire la regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, 
Consiliul Judeţean Prahova  va lansa în 2023 procedura pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă.  

Conform prevederilor Legii 350/2005, s-a elaborat Ghidurile Solicitantului privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2023, ce are ca scop stabilirea 
principiilor, cadrului general şi procedurilor specifice pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi pentru implementarea acestora. 

Având în vedere faptul că, în anul 2023 Consiliul Judeţean Prahova digitalizează 
accesul la servicii sociale de calitate, dosarul propunerii de proiect urmând a se depune 
exclusiv on-line prin intermediul aplicației digital.cjph.ro; 

În cadrul acestui ghid au fost stabilite obiectivele, domeniile, activităţile eligibile şi 
alocările financiare după cum urmează: 
      1. Obiectivul general al programului: Sprijinirea proiectelor de interes public în vederea 
stimulării contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a 
cetăţenilor la viaţa socială a comunităţii. 
     2. Domenii 
Pentru anul 2023, s-au stabilit următoarele domenii de activitate: 

• Cultură și Învățământ; 
• Sănătate; 
• Social 
• Tineret; 
• Protecţia Mediului; 
• Sportul pentru toți; 
• Sport de performanță. 

 
 

3. Activităţi eligibile  
 
Domeniul Cultură și Învățământ: 
- Promovarea valorilor culturale contemporane din Prahova prin intermediul proiectelor şi 
acţiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului, filmului şi culturii 
scrise asigurând creatorilor oportunitatea de a-şi face cunoscută opera; 



- Acțiuni dedicate memoriei istorice și sprititualității românești; 
-  Organizarea de acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice 
judeţului Prahova; 
- Organizarea de activităţi de promovare a produselor culturale oferite de  organizaţii şi 
instituţii în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populaţie din judeţ; 
 - Promovarea imaginii judeţului Prahova prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, 
cultural, arhitectural;  
- Dezvoltarea capitalului uman din domeniul cultural; 
- Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale și a învățământului; 
- etc. 
 
Domeniul Sănătate 
 

- campanii  de promovare a sănătăţii: antidrog, antialcool, antitutun, planificare 
familială; 

- activităţi şi programe cu caracter educativ care tratează probleme privind alimentaţia, 
fumatul, alcoolul, bolile cu transmitere sexuală, prevenirea bolilor grave, prevenirea 
folosirii drogurilor şi ecologia umană, etc.; 

- organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice pe teme de sănătate; 
- publicarea de broşuri informative; 
- programe cu caracter informativ privind depistarea precoce a bolilor grave; 
- activităţi şi campanii de informare privind importanţa prevenirii, depistării precoce, 

combaterii şi tratării  bolilor grave (cancer, diabet, TBC, etc.); 
- campanii de promovare a donării de sânge; 
- etc. 

 
Domeniul Social 
 

- Susținerea inițiativelor și acțiunilor în domeniul social pentru responsabilizarea și 
creșterea calității serviciilor acordate cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea 
comunității 

- Campanii de promovare a acțiunilor care oferă modele de sprijin social, prin modele 
socio - autodidactice; 

- Activităţi şi programe cu caracter educativ care tratează probleme privind spectrul 
social; 

- Organizarea de seminarii, conferinţe, dezbateri publice pe teme de sociale; 
-  Elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, 

produse şi materiale multimedia, cataloage etc.); 
- Activităţi şi campanii de informare privind importanţa prevenirii, depistării a 

punctelor sociale vulnerabile; 
- Îmbunătățirea condițiilor sociale  a cetățenilor, prin gestionarea acțiunilor în timp real 

benefic grupului vulnerabil; 
- Promovarea  acțiunilor de protecție socială prin reducerea inegalităților și accesul la 

mijloace de îmbunătățire a condițiilor prezente; 
-    Organizarea de activităţi de instruire, informare, consiliere, training  în domeniul 
social; 
-     Promovarea ideii de integrare socială în rîndul diverselor grupuri țintă; 



- Creșterea calității acțiunilor care se adresează segmentului social, global și 
individual . 

- Organizarea de activităţi care promovează formarea, cunoaşterea şi respectarea 
normelor sociale, cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor pentru depistarea și 
sprijinirea obiectivelul sociale care prin diverse metode pot fi cetăţeneşti în scopul 
convieţuirii armonioase cu semenii; 

- etc. 
 
 
Domeniul Tineret  
 

- Promovarea cooperării şi a schimbului de experiențe în domeniul tineretului în 
vederea dezvoltării sociale şi personale a tinerilor din judeţ; Creşterea gradului de 
informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos;  

- Prevenirea consumului de droguri licite şi ilicite în rândul tinerilor şi creşterea 
gradului de informare şi educare a acestora privind planificarea familială şi bolile cu 
transmitere sexuală;  

- Dezvoltarea ofertei de activităţi de petrecere a timpului liber a tinerilor din judeţ prin 
acţiuni social-educative;  

- Reducerea violenţei și a abuzurilor asupra tinerilor sau săvârşite de tineri; Asigurarea 
participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi 
realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;  

- Sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică și încurajarea acestora în 
vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; Sprijinirea şi 
îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a ţării;  

- Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu 
structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii 
consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de și pentru tineret de pe 
lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează 
fonduri destinate tineretului;  

- Garantarea dreptului la educaţie, instruire și specializare profesională; Stimularea 
accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; Îmbunătăţirea nivelului 
de informare și educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de 
igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc); 

- Organizarea de activităţi care promovează formarea tinerilor ca buni cetăţeni, 
cunoaşterea şi respectarea normelor morale, a normelor civice, cunoaşterea 
drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti în scopul convieţuirii armonioase cu semenii; 

- Sprijinirea pregătirii tinerilor pentru a fi capabili să elaboreze proiecte, pentru a 
participa în cadrul unor schimburi naţionale şi internaţionale în domeniul activităţilor 
de tineret; 

- etc. 
 
Domeniul Protecţia Mediului  
- organizarea de activităţi directe/evenimente cu impact direct şi măsurabil la nivelul 

judeţului Prahova: întâlniri, expoziţii, concursuri şi alte activităţi directe conexe 
protecţiei mediului; 



- organizarea de activităţi educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri şi adulţi; 
- elaborarea unor materiale informative şi de promovare (broşuri, pliante, afişe, 

produse şi materiale multimedia, cataloage etc.); 
- activităţile care propagă tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, 

terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor, sau educaţia pentru mediu; 
- Acțiuni de ecologizare a zonelor de agrement și recreere în natură; 
- împăduriri şi reîmpăduriri; 
- Susținerea de companii de adoptare a animalelor fără stăpân sau abandonate; 
- Asigurarea de protecție și adăpost pentru animale fără stăpân sau maltratate; 
- etc. 

 
Domeniul Sport de Performanță 
 
- valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi 
competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi 
internaţionale; 
- etc.  
 
Domeniul Sportul pentru toți 
- valorificarea aptitudinilor prin practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, 

ca parte integrantă a modului de viaţă, prin participarea la tabere de pregătire și 
antrenament. 

-  susținerea prin participare la competițiile județene, naționale și/sau internaționale 
pentru dezvoltarea spiritului competițional, atragerea cât mai multor tineri către 
mișcare, dezvoltarea  comportamentală, favorizând orientarea către performanţa 
cotidiană şi dezvoltare durabilă; 

 - etc. 
 
4. Alocarea financiară   
Valoarea totală a finanţării 
Suma alocată pentru anul 2023 este de 3.000.000 de lei,  finanțată din bugetul Consiliului 
Judeţean Prahova. 
 
 
Mărimea finanţărilor nerambursabile: Valorile următoare, minimă şi maximă, se 
aplică finanţărilor nerambursabile pentru proiecte individuale  care pot fi finanţate în cadrul 
programului: 
Valoare minimă proiect (cultură și învățământ, sănătate, social, tineret, protecția mediului) 
–   5.000 lei 
Valoare maximă proiect (cultură și învățământ, sănătate, social, tineret, protecția mediului) 
– 30.000 lei 
Valoarea minimă proiect (sportul pentru toți) – 5.000 lei 
Valoare maximă proiect (sportul pentru toți) – 30.000 lei 
Valoare minimă proiect (sport de performanță) –    100.000  lei 
Valoare maximă proiect (sport de performanță) – 1.500.000  lei 
Împreună cu Ghidul Solicitantului au fost elaborate şi anexele care vor însoţi cererea de 
finanţare a solicitanţilor. 



 Conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. …………………/ 2023  
a fost alocată pentru finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit din fonduri publice 
ale județului Prahova, suma de 3.000.000 lei. 
   

Faţă de cele sus menţionate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind  
aprobarea  Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale 
județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023 și  a  
Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul     
2023 . 
 
 
                                                                
 
 

 Șef birou, 
Marius Constantin Nicolae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Moiceanu Iaroslava Mihaela 
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