
Raport Forumul ONG Prahova 2016 

întocmit de Ana Nedelcu –ambasador jud. Prahova  

 

În cadrul Forumului ONG Prahova – ediţia aVIII-a 2016, cu tema: “SOCIETATEA 

CIVILĂ PRAHOVEANĂ ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE”, la care am luat parte în calitate 

de Ambasador al Dialogului Structurat cu TINErii, au fost dezbǎtute urmǎtoarele 

subiecte – 

  Finanţarea 

 Protecţia Socialǎ Prahoveanǎ 

ṣi 

 Tineret pentru Mileniul III   

Prezenţǎ reprezentanţi – 11 ONG-uri, 3 APL-uri, 3 Media. 

 

Concluziile –>  

 În cadrul primei teme - Finanţarea ONG-urilor - s-a dezbǎtut problematica codului 

fiscal ṣi a faptului cǎ, incepând din noiembrie 2015, conform Hotǎrârii Consiliului 

Local nr.407/05.11.2015, nu se mai prevede acordarea de facilitǎţi fiscale pentru 

asociaţii, fundaţii ṣi organizaţii neguvernamentale. De asemenea, ONG-urile 

prezente au adus în discuţie problemele cu care se confruntǎ ṣi au stabilit de 

comun accord cu reprezentanţii APL anumite direcţii de rezolvare ṣi viitoare 

demersuri. 

 

 În cadrul celei de-a doua teme - Protecţia Socialǎ Prahoveanǎ – s-au dezbǎtut 

situaţia actualǎ ṣi sumele alocate incluziunii la nivel judeţean a persoanelor în 

situaţii de risc (sǎnǎtate, handicap, romi etc.), prezenţa APL-urilor în rezolvarea 

acestor cazuri ṣi soluţii concrete.  

 

 În cadrul celei de-a treia teme – Tineret pentru Mileniul III - s-au prezentat ṣi 

dezbǎtut urmǎtoarele – 

 

 Rolul tinerilor în societate 

 Statistici cu privire la -> nr. ONG-urilor judeţene, domeniile de acţiune ṣi 

problematicile tinerilor prahoveni, nr. proiectelor desfǎṣurate în cursul 

anului 2015 ṣi impactul lor asupra comunitǎţii, nr. tinerilor implicaţi, cele 

mai importante trei proiecte implementate (finanţare, parteneriate, 

outcome, follow-up), dezvoltarea competenţelor-cheie ale tinerilor.  



 Ce reprezintǎ ṣi care este rolul Dialogului Structurat cu TINErii ṣi câteva 

recomandǎri propuse în mandatul iulie 2014-decembrie 2015 

(Împuternicirea tinerilor) 

 Prezentarea legii Tinerilor 350/2006 ṣi a necesitǎţii reactualizǎrii ei – 

prezentarea Forumului Tinerilor din România, ce reprezintǎ PACTul 

pentru TINEri propus de FTR, calendarul consultǎrilor regionale pe legea 

Tinerilor.  

 Dezbatere asupra factorilor-cheie ce ar trebui introduṣi în noua lege în 

conformitate cu strategia Europa 2020 (creṣterea inteligentǎ, creṣterea 

durabilǎ ṣi creṣterea favorabilǎ incluziunii). 

 Resurse   

 

Mapa evenimentului a conţinut materiale specifice fiecǎrei teme în parte.  

  

ANEXA -> program oficial al evenimentului, poze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM 

 

9.30 – 10.00 - Sosire participanţi/invitaţi 

10.00 – 10.30 - Cuvânt de deschidere ṣi discursurile invitaţilor 

 Speaker  - Iolanda GHEORGHIU – Preṣedinte Federaţia ONG Muntenia 

10.30 – 11.00 – Finanţarea prahoveanǎ 

 Speaker  - Iolanda GHEORGHIU – Preṣedinte Federaţia ONG Muntenia 

11.00 – 11.20 - Dezbatere 

11.20 – 12.00 – Protecţia socialǎ prahoveanǎ 

 Speaker – Vasile PORUMBARU – secretar Federaţia ONG Muntenia, Coaliţia 

pentru Servicii Sociale Prahova ṣi Forumul Tinerilor Prahova 

12.00 – 12.20 – Dezbatere 

12.20 – 12.30 – coffee break  

12.30 – 13.10 – Tineret pentru Mileniul III 

Speaker – Ana NEDELCU – reprezentant al Forumului Tinerilor din România în 

calitate de Ambasador al Dialogului Structurat cu TINErii 2016-2017 

Prezentarea Tineret pentru Mileniul III va cuprinde douǎ pǎrţi dupǎ cum urmeazǎ – 

1. Statistici 2015 referitoare la proiectele dedicate tinerilor implementate la nivel 

judeţean, precum ṣi implicarea efectivǎ a tinerilor în acţiunile ONG-urilor prezente 

în judeţ.  

2. Rolul Dialogului Structurat. Prezentarea succintǎ a Legii Tinerilor 350/2006 ṣi a 

Pactului pentru TINEri lansat de Forumul Tinerilor din România, ce propune o 

reactualizare a legii în conformitate cu Strategia Europa 2020. 

13.10 – 13.30 - Dezbatere 

13.30 – 14.00 - Concluzii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

    

 


