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DEMOCRAŢIA ÎN RÂNDUL TINERILOR
CUPRINS:
Prezentarea Asociaţiei Viitorul Tinerilor
Prezentarea Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti
Prezentarea Primăriei Municipiului Ploieşti
Prezentarea Agenţiei Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova
Prezentarea Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova
Prezentarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova
Prezentarea Federaţiei Organizaţiilor Nonguvernamentale Prahova
Prezentarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret Prahova
Prezentare Discriminare, egalitatede şanse şi voluntariat
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ASOCIAŢIA
VIITORUL TINERILOR
Misiune:
Dorim ca societatea in care traiesc acesti tineri defavorizati sa fie
mai receptiva in a le oferi sprijinul de care au nevoie din punct de vedere
material, financiar si chiar spiritual.
Scop:
Prevenirea si combaterea situatiilor de risc a tanarului aflat in dificultate sau a tanarului care paraseste centrul de plasament, a tanarului
defavorizat din punct de vedere financiar, material, cultural, educational,
civic, cat si pentru tanarul discriminat din diferite considerente politice,
etnice, religioase, prin activitati si programe bine definite.
Obiective:
Infiintarea unui “Centru de Integrare Sociala”; - Infiintarea unei
“Cantine Sociale”;- Integrarea in societate a tanarului defavorizat;- Amenajarea unor locuinte sociale pentru cei care parasesc centrele de tip
rezidential; - Infiintarea unor birouri de informare si consiliere pe domeniul social; - Infiintarea unor centre de tineret pentru petrecerea timpului
liber- Organizarea unor campanii de strangere de fonduri si promovare
a voluntariatului;- Dezvoltarea unor arteneriate cu autoritati publice, institutii publice si organisme locale, judetene, nationale si internationale,
cat si cu agenti economici;
- Promovarea familiei
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Proiecte implementate:
1. Proiectul : SANSELE EGALE PENTRU TOTI.
Finantator: Directia Judeteana pentru Tineret Prahova.
Perioada de implementare : august - noiembrie 2007.
Bugetul proiectului:900 lei RON.
Beneficiari:tinerii din unitatile de invatamant liceeal din judetul Prahova.
Parteneri : Inspectoratul Scolar Judetean Prahova ;Agentia Nationala pentru Egalitate
de Sanse intre Femei si Barbati ;Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
Biroul de Consiliere pentru Cetateni Ploiesti .
2 Proiectul : IMPLICAREA TINERILOR DEFAVORIZATI IN ACTIUNI SI PROIECTE
DE TINERET.
Finantator: Directia Judeteana pentru Tineret Prahova.
Perioada de implementare :aprilie 2006 – mai 2006.
Bugetul proiectului:1255.30 lei RON.
Beneficiari: Tinerii din unitatile de invatamant liceeal din judetul Prahova.
Parteneri : Inspectoratul Scolar Judetean Prahova ; Biroul de Consiliere pentru Cetateni Ploiesti .
3. Proiectul : VOLUNTAR PENTRU COMUNITATE.
Finantator: Directia Judeteana pentru Tineret Prahova.
Perioada de implementare martie - aprilie 2008.
Bugetul proiectului: 1.495 lei RON.
Beneficiari:tinerii din unitatile de invatamant liceeal din judetul Prahova.
Parteneri : Inspectoratul Scolar Judetean Prahova ; Federatia ONG Prahova ;Centrul
National de Voluntariat Provobis.
Proiecte in derulare:
4. Proiectul : INFORMARE, COMUNICARE, REUSITA.
Finantator: Directia Judeteana pentru Tineret Prahova.
Perioada de implementare :august – septembrie 2008.
Bugetul proiectului: 3292 lei RON .
Beneficiari: Tineri care au parasite Centrele de Plasament din judetul Prahova..
Parteneri :Biroul de Consiliere pentru Cetateni Ploiesti, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti.
5. Proiectul : DEMOCRTIA IN RANDUL TINERILOR.
Finantator: Ambasada SUA la Bucuresti.
Perioada de implementare august 2008 – februarie 2009.
Bugetul proiectului:9475 $
Beneficiari: Institutii publice locale si judetene, Tinerii, Cetatenii judetului Prahova.
Parteneri: Inspectoratul Scolar Judetean Prahova ;Primaria Municipiului Campina
Federatia ONG Prahova ;Primaria orasului Busteni, Primaria Municipiului Ploiesti,
Postul de televiziune ALPHA TV.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
www.ploiesti.ro
SCOP:
A.S.S.C. are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfaşoară la nivelul Municipiului Ploieşti şi care sunt nominalizate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
DREPTURI CETATENESTI :
Principalul obiect de activitate al A.S.S.C. constă în asigurarea de servicii de asistenţă şi protecţie socială:
- asigurarea venitului minim garantat conform Legii nr.416/2001, modificată şi completată;
- susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, modificată şi completată;
- asigurarea alocaţiei familiale complementare şi alocaţia de susţinere
pentru familia monoparentală, precum şi alocaţia de stat, în conformitate
cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 şi respectiv ale legii
nr. 61/2003 modificată şi completată;
-asigurarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune şi combustibili petrolieri conform
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, modificată şi completată;
- protecţia persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice, conform
Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
- protecţia persoanelor aflate în dificultate prin: asigurarea hranei zilnice
în conformitate cu alocaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, pregătirea
şi servirea hranei şi transport gratuit la domiciliu pentru persoanele care
nu se pot deplasa, conform Legii nr. 208/1997;
- administrarea locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996 şi H.G.
1275/2000, modificată şi completată;
- servicii de educare şi îngrijire copii preşcolari;
- distribuire lapte praf persoanelor îndreptăţite, conform legii;
- monitorizarea aplicarii strategiei pentru imbunatatirea situatiei rromilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

CADRUL LEGAL AL INSTITUTIEI:
ADMINISTRAŢIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
a fost înfiinţată potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
nr. 307/19 decembrie 2002. Este serviciu public, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu art.36(6) si Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, modificata si completata cu Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare.

ADRESA DE CONTACT :
Str.Postei, nr. 6, Ploiesti
TEL. 0244516699/137
FAX. 0244511137
e-mail : progsocial@yahoo.com

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
www.ploiesti.ro
SCOP:
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni este compartimentul din cadrul administraţiei
publice locale care oferă informaţii şi asistenţă cetăţeanului în rezolvarea problemelor
publice şi personale. In aceeasi ordine de idei, CIC este locul unde cetăţenii se pot
informa şi pot obţine informaţii din cele mai diverse domenii, unde toţi cetăţenii pot să
beneficieze de servicii, pot face sugestii, pot pune la dispoziţia administraţiei diverse
informaţii legat de evenimentele comunităţii.
Concret, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
oferă informaţii cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Ploieşti şi Consiliului
Local Ploieşti
oferă relaţii şi informaţii privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize,
acorduri, autorizaţii, aprobări, care intră în competenţa Primăriei municipiului Ploieşti,
a direcţiilor de specialitate şi a serviciilor descentralizate
sprijină cetăţenii sau grupuri de cetăţeni în rezolvarea unor probleme personale
sau comune care sunt în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Ploieşti
asigură promovarea transparenţei decizionale în administraţia publică
asigură îmbunătăţirea comunicării dintre cetăţeni şi autoritatea pe care o
reprezintă
OBLIGATII CETATENESTI :
Solicitarea de informatii
Procurarea documentelor necesare
Procurarea formularelor standard elaborate de legislatie si institutie.
Comportament adecvat.
COMPLETARI :

Institutii subordonate Consiliului Local
Administratia Domeniului Public si Privat
Sedii:
Str. Valeni, nr.32
52.52.52
54.42.12
0788.41.55.90
51.03.53 - fax
Str. Mircea Cel Batran
57.44.69
Serviciul Blocari Auto
0344.40.38.84

Sedii Cimitire Ploiesti
Mihai Bravu: 54.33.61
Viisoara: 53.20.47
Bolovani: 54.19.16
Eternitatea: 57.15.57
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare
Str.Postei, nr.4-6
Casa de Cultura I.L.Caragiale
Tel:0244 578148
Clubul Sportiv Municipal
Str.Milcov nr.1
Filarmonica
Str.Anton Pann nr.5
Hale si Piete
Str.Grivitei nr.15
Oficiului Public Proiect
Str. Valeni nr.1-3 bl. 33 K
Parcul Constantin Stere
Sediul unitatii este in Ploiesti, DN 1B km. 11+535
Politia Comunitara Ploiesti
B-dul Independentei, nr.2
Regia Autonoma de Transport Public
Str. Gageni, nr. 88, cod 100137
Regia Autonoma de Servicii Publice
Piata Victoriei, nr. 17
Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor
B-dul Independenţei, Nr.15, cod poştal 100028
Serviciul Public Finante Locale
B-dul Independenţei, Nr.16
Teatrul Toma Caragiu
Str.Toma Caragiu nr.13

CADRUL LEGAL AL INSTITUTIEI:
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI, este infintata conform prevederile Legii nr.
53/2003 – Codul muncii, ale Statutului functionarilor publici – Legea nr. 188/1999,
republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001, republicatã, privind
administratia publicã localã
ADRESA DE CONTACT:
B-dul Republicii nr.2
Telefon: +40/0244/515982
+40/0244/516699
Fax: +40/0244/513829
In direct cu PRIMARIA: 0244/984;
0244/595063
Telefonul PRIMARULUI: 0 800 800 884

AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA PRAHOVA
www.prahova.anofm.ro
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova este institutie publica cu
personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Organizarea si functionarea agentiei sunt reglementate de Legea 202/2006 privind organizarea
si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si H.G. 1610/2006 privind
aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova asigura implementarea
la nivel judetean a masurilor de prevenire a somajului, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si coordoneaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a
fortei de munca.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova are in structura :
3 agentii locale
Ploiesti , str.Nicolae Iorga nr.1, tel/fax 0244-577380
Campina , str.Maramures, nr.19, tel/fax:0244-376278
		
Valenii de Munte, str.Nicolae Iorga, nr.26, tel/fax:0244-280341
2 puncte de lucru
Mizil , str.I.L.Caragiale, Bl.42, Sc.A, Ap.3 , tel/fax:0244-251401
Urlati , str.T.Vladimirescu, Bl.15, Sc.A, Ap.3, tel: 0244-271599
Centrul propriu de Formare Profesionala situat in
Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 19, etaj 3, tel : 0244-587129
Masurile de prevenire a somajului :
Subventionarea in proportie de 50% a cheltuielile cu programele de formare profesionala organizate de angajatori pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat ( art. 48^1
legea 76/2002 ) ;
Acordarea serviciilor de preconcediere , in perioada preavizului , persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ( art.50 legea 76/2002 ) ;
Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca
Sunt prevazute, in principal de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificările şi completările ulterioare , si se adreseaza
atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si vizeaza :
Serviciile specializate furnizate de AJOFM Prahova in scopul cresterii sanselor de ocupare
a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt :
informarea si consilierea profesionala ;
medierea muncii ;
formarea profesionala ;
consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri ;
completarea veniturilor salariale ale angajatilor pentru somerii indemnizati care se incadreaza inainte de expirarea perioadei pentru care erau indreptatiti sa primeasca indemnizatia de
somaj ;
stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea primei de incadrare si a primei de
instalare somerilor indemnizati care se incadreaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare
de 50 de km de domiciliu, respectiv somerilor indemnizati care-si schimba domiciliul ca urmare
a incadrarii in munca intr-o alta localitate ;
Prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
In baza Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, AJOFM Prahova realizeaza un acompaniament social personalizat pentru tinerii cu varsta intre 16 si
25 ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale. In acest scop , AJOFM
Prahova :
Acorda tinerilor servicii de consiliere profesionala si medierea muncii ;
Incheie cu acesti tineri contracte de solidaritate cu o durata de pana la 2 ani, dar nu mai
putin de un an, in baza carora tinerii pot beneficia de plasare in munca la un angajator avizat de
agentie, numit angajator de insertie ;
Acorda subventii angajatorilor de insertie care incadreaza in munca tineri in conditiile
unui contract de solidaritate .

Formarea profesionala
Centrul de Formare Profesionala Ploiesti din cadrul AJOFM Prahova organizeaza cursuri
de calificare, recalificare, perfectionare in meserii si ocupatii pentru care a fost autorizat ca furnizor de formare profesionala,conform OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor : 1.
Operator introducere, validare si prelucrare date 2. Confectioner asamblor articole din textile 3.
Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 4. Bucatar 5. Brutar 6. Ospatar (chelner) 7. Agent
comercial 8. Lucrator in comert 9. Imprimator serigraf 10. Imprimatori pe masate, lemn si textile
11. Agent paza si ordine 12. Fierar betonist, montator prefabricate 13. Zidar, pietrar, tencuitor
14. Comunicare in limba spaniola 15. Comunicare in limba engleza 16. Comunicare in limba
franceza 17. Comunicare in limba germana 28. Sudor electric 19. Maseur 20. Lucrator in lacatuserie mecanica structuri 21. Lucrator in cultura plantelor 22. Lucrator in cresterea animalelor
23. Tamplar universal 24. Coafor 25. Frizer 26. Camerista 27. Lucrator hotelier 28. Formator 29.
Transator 30. Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice .
Beneficiaza de gratuitatea cursului urmatoarele categorii de persoane :
Somerii indemnizati ;
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidentele agentiei ;
persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau
realizeaza venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si care
sunt inregistrate in evidentele agentiei ;
salariatii care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea
copilului ( in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii ) ;
salariatii care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa
pensionarea pentru invaliditate ( in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii ) ;
persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de
executare a pedepsei ;
Migratia fortei de munca
AJOFM Prahova organizeaza selectii de personal pentru acoperirea ofertelor de locuri
de munca ale angajatorilor in baza acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu state terte
(Spania, Germania , Franta si Elvetia) . De asemenea ofera servicii de informare, consiliere si
mediere atat a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca cat si a angajatorilor din Spatiul
Economic European prin reteaua EURES. Informatii se pot obtine la sediul central al agentiei din
Ploiesti, str. Nicolae Iorga nr.1 , etaj 1, camera 22, telefon 0244/ 576641 .
Protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca
Indemnizatia de somaj se acorda somerilor proveniti din munca, in functie de stagiul de
cotizare, pe o perioada de 6 luni, 9 luni, respectiv 12 luni pentru un stagiu de cotizare de cel putin
un an, cel putin 5 ani, respectiv mai mare de 10 ani. Indemnizatia de somaj reprezinta 75% din
salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, la care
se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele
12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare,
respectiv: 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani, 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani, 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de
cel putin 10 ani si 10 % pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani.
Stagiul de cotizare pentru obtinerea indemnizatiei de somaj este de minimum 12 luni
in ultimele 24 luni premergatoare datei inregistrarii cererii .
Pentru absolventii institutiilor de invatamant si ai scolilor speciale pentru persoane cu
handicap , indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si reprezinta 50% din salariul
de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia. Pentru acestia,
indemnizatia de somaj se acorda o singura data pentru fiecare forma de invatamant.
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului,
refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50
km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de
formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA – P R A H O V A
Ploiesti, Strada Nicolae Iorga nr. 1
Tel/Fax : 0244-577380 E-mail:prahova@ajofm.anofm.ro
Site: www.prahova.anofm.ro

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA

SCOP:
În îndeplinirea obiectivelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 108/1999
pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin camerelor de munca din cadrul directiilor generale de
munca si protectie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale
pentru protectia muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si
de alte acte normative în vigoare, având urmatoarele atributii:
A. ATRIBUTII GENERALE
a. controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte
normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea
si sanatatea în munca, precum si protectia salariatilor care lu		
creaza în conditii deosebite;
b. coordoneaza, îndruma metodologic si controleaza activitatea
inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor înfiintate potriv
it art. 6 alin. (1);
c. reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca organ de
specialitate, în relatii de cooperare internationala cu institutii 		
similare;
d. elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru
implementarea politicii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în
domeniu;
e. elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
f. controleaza respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de
munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de
realizare de catre agentul economic a masurilor tehnicoeconomice pentru normalizare;
g. organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
h. face propuneri în vederea initierii si elaborarii de proiecte de 		
acte normative în domeniu;
i. organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfection
are a pregatirii personalului propriu;

j. organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii în
domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
k. coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu
institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor
sociali;
l. gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de spe
cialitate si din alte prestari de servicii, calculate pe baza de tarife,
taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor
legale;
m. controleaza în limita competentelor modul de aplicare a
prevederilor legale în domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei per
soane fizice sau juridice;
n. elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat
pe care îl înainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale 		
spre aprobare;
OBLIGATII CETATENESTI :
Solicitarea de informatii ;
Procurarea documentelor necesare ;
Procurarea formularelor standard elaborate de legislatie si institutie ;
Comportament adecvat.
CADRUL LEGAL AL INSTITUTIEI:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA este infiintat conform Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare, Inspectia Muncii si
inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de
protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile ulterioare,
precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia
muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si de alte acte
normative în vigoare

ADRESA DE CONTACT :
PUNCTE DE LUCRU
PLOIESTI : str. Anul 1848 nr.4 , telefon 044 - 511.620 ;
CAMPINA : str. Grivitei nr.45 , telefon 044 - 375.131 ;
VALENII DE MUNTE : str. N. Iorga nr.77 , telefon 044 - 283.463.

		
		
		
		
		
		

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI
www.copilprahova.ro

SCOP:
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Prahova este
instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului
Judeţean Prahova, care asigură la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror
persoane aflate în nevoie.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a
planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre
aprobare Consiliului Judeţean;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la
nivelul judeţului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice
locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care
desfăşoară activităţi în domeniu;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea
urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
f) de reprezentare a Consiliului judeţean Prahova, pe plan intern şi extern, în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
1. DIRECŢIA DE PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
Ce categorii de copii sunt protejaţi?
Copiii aflaţi la asistenţii maternali profesionişti
Asistenţii maternali profesionişti sunt persoane calificate care iau în îngrijire la
domiciliu copii aflaţi în dificultate; peste 461 de copii sunt protejaţi în familiile
acestora.
Copiii ocrotiţi în cadrul organismelor private autorizate
În 11 organisme private autorizate se desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului (într-unul sau mai multe centre proprii), în cadrul cărora sunt
protejaţi în regim rezidenţial aproximativ 350 de copii.
Numar copii aflati in sistemul rezidential – 521
Numar copii aflati in plasament familiar – 776

2. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Măsurile şi responsabilităţile din domeniul protecţiei sociale a persoanelor adulte se concretizează în următorul plan de acţiune:
- realizarea de parteneriate între consiliile locale şi organizaţiile neguvernamentale pentru înfiinţarea unor servicii comunitare alternative pentru persoanele dezinstituţionalizate; formarea şi reconversia profesională a personalului din
centrele de tip rezidenţial; asigurarea de servicii specializate prin intermediul
specialiştilor din toate domeniile necesare recuperării, reabilitării şi reintegrării
socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi.
În mod specific, serviciile pentru tineri sunt:
- cazare temporară şi sprijin pentru integrarea tinerilor care provin din instituţii de ocrotire, prin acordarea de sprijin material şi îndrumare profesională;
cazare şi servicii de reintegrare socială, dezvoltarea deprinderilor, aptitudinilor
personale a tinerilor cu diverse forme de dizabilităţi; servicii de recuperare-reabilitare; servicii de consiliere si orientare profesionala;consiliere sociala, juridica si psihologica.
Pentru familie, serviciile acordate se regăsesc în următoarele activităţi:
- consiliere şi informaţii privind problemele familiale, probleme de ordin
financiar şi juridic; consiliere psihologică; sprijinirea membrilor familiei aflaţi în
dificultate; asigurarea adăpostului pe perioade determinate pentru persoanele
victime ale violenţei domestice; terapie şi consiliere a agresivităţii.
Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de:
- servicii şi prestaţii pentru persoane cu handicap grav şi asistenţii personali ai acestora; servicii de asistenţă la domiciliu; îngrijire în cadrul centrelor
de zi pentru persoane cu handicap; îngrijire în cadrul centrelor de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică;
Nevoile specifice persoanelor vârstnice sunt soluţionate prin oferirea următoarelor servicii:
- asistenţă medicală primară, socială şi emoţională, în rezolvarea problemelor administrative şi personale; consiliere socială şi juridică; îngrijire în
centre de zi pentru persoane vârstnice; suport social în caz de îmbolnăvire prin
vizite la domiciliu sau spital; asistenţă la domiciliu pentru persoanele care nu
se mai pot îngriji singure; ajutoare materiale, ajutoare de urgenţă; organizarea
de momente festive, participarea la diverse manifestări culturale; turism
social.

FEDERATIA ORGANIZATIILOR NONGUVERNAMENTALE PRAHOVA

Scop:
Federatia Organizatiilor Non-Guvernamentale din Judetul Prahova are drept
scop coeziunea, sustinerea, promovarea, apararea, intarirea, dezvoltarea societatii civile si reprezentarea intereselor membrilor sai in relatiile cu terti.
Obiective:
a) unirea eforturilor organizatiilor membre pentru realizarea scopului;
b) participarea la elaborarea si infaptuirea programelor de sprijinire a soci
etatii civile ;
c) sustinerea activitatilor membrilor sai;
d) stimularea si sustinerea vietii asociative ;
e) sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale,
f) sustinerea serviciilor independente in domenii ca: protectie sociala,
educatie, sanatate, cultura, stiinta, ecologie, tineret, sport si altele.
g) facilitarea accesului membrilor Federatiei la resurse financiare publice
sau private.
h) actionarea direct sau indirect, pe cont propriu sau al unui tert, fie
singura, fie in participatie, pentru a realiza actiuni ce intra in sfera
scopului sau.
i) sprijinirea edificarii si dotarii a unor asezaminte medicale, sociale,
culturale, sportive, educationale, etc. .
j) incheierea de parteneriate cu organizatii similare, nationale si
internationale, autoritati publice, si alte persoane juridice in vederea
sustinerii scopului.
k) desfasurarea de programe de dezvoltare comunitara care sa
contribuie la cresterea participarii civice.
l) monitorizarea deciziilor politice cu privire la societatea civila.
m) promovarea valorilor culturale.

n) propunerea si dezvoltarea de strategii de colaborare pe termen lung
intre autoritati, ONG-uri si alti parteneri;
o) initierea si promovarea interselor membrilor in cadrul politicilor sectori
ale in domeniile de interes pentru membrii federatiei.
p) Oferirea de informatii, servicii (consultanta, instruire, monitorizare,
evaluare, standardizare, formare, etc);
q) dezvoltarea si extinderea in continuare a federatiei;
r) facilitarea accesului organizatiilor membre la informatiile pe care le
detine federatia, respectand principiile de confidentialitate convenite
intre membri.
s) obtinerea de resurse financiare si de alta natura din surse proprii sau
atrase in vederea functionarii si atingerii scopului propus.
t) Sustinerea eforturilor societatii romanesti cu privire la procesul de
integrare europeana;
u) Initierea de parteneriate cu autoritatile publice in vederea accesarii si
utilizarii fondurilor structurale si de coeziune, precum si a altor fonduri
europene.
v) propunerea de proiecte legislative.
w) Desfasurarea de activitati economice directe, daca acestea au
caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul si obiectivele
federatiei.
Cadrul legal al institutiei:
Federatia Organizatiilor Non-Guvernamentale din Judetul Prahova este o
persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, non-profit, cu o
structura deschisa de tip asociativ, functionad in baza Ordonantei Guvernului
nr. 26/2000, modificata si completata prin legea 246/2005 si potrivit prezentului
Statut.

Ploiesti, str.Sld.Erou Nicolae Arhip, nr.7, bl.97, sc.D, et.3, judetul Prahova
Telefoane: (+4) 0 244 525 806; (+4) 0 723 149 239
Fax: (+4) 0 344 814 141

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET PRAHOVA
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET PRAHOVA este organizată şi
funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi are ca obiect principal de activitate organizarea
şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice,
distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement
pentru copii şi tineri.
Principalele atribuţii:
• Aplică programul de guvernare, strategia şi programele Autorităţii Naţionale
pentru Tineret, în domeniu, la nivel local;
• Organizează acţiuni educative, culturale, artistice, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineret;
• Colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
• Oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu;
• Organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile de tineret;
• Organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineri, structuri fără
personalitate juridică în subordinea direcţiei;
• Organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală
pentru copii şi tineri;
• Desfăşoară acţiuni cu caracter social pentru copii şi tineri.
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Prahova prin Departamentul
Turism are în administrare două centre de agrement situate pe Valea Prahovei, în staţiunile Sinaia şi Buşteni, cu regim permanent de funcţionare şi o
capacitate totală de cazare de 130 locuri/serie. Pe perioada verii, D.J.T. Prahova organizează tabere naţionale şi tabere tematice în centrele de agrement
menţionate mai sus.
CENTRE PENTRU TINERET
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Prahova dispune de un Centru pentru Tineret situat în oraşul Vălenii de Munte, care oferă tinerilor din zonă un
cadru adecvat de comunicare, exprimare şi informare.
Activităţile desfăşurate în acest centru se împart în două categorii:
• Permanente: cursuri de calculatoare, curs de dans sportiv, curs pictura, curs
de actorie şi regie, cinematecă, activităţi sportive;
• Punctuale: seminarii, spectacole, mese rotunde, simpozioane, întâlniri tematice, târguri de prezentare, expoziţii etc.
Centrul are ca dotări principale: mese tenis, masă biliard, calculatoare,
birouri, video-proiector, jocuri şi materiale sportive.

PROGRAME ŞI ACŢIUNI PENTRU TINERET
În conformitate cu strategia şi programele Autorităţii Naţionale
pentru Tineret, privind sprijinirea iniţiativelor tinerilor şi creşterea gradului de participare al acestora la viaţa socială, D.J.T. Prahova organizează
şi finanţează prin Departamentul Tineret acţiuni educative, culturale, artistice, sportive destinate tinerilor prahoveni.
D.J.T. Prahova organizează acţiuni proprii, dar şi finanţează acţiuni
în parteneriat.
Autoritatea Naţională pentru Tineret, prin Direcţia Judeţeană pentru Tineret Prahova, organizează semestrial concursuri locale de proiecte
de tineret ale structurilor asociative de tineret din judeţ. Proiectele câştigătoare pot fi finanţate până la 70% din valoarea contractului încheiat.
Obiectivele şi măsurile concursului local de proiecte de tineret sunt stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret nr.1596/22.01.2008, Anexa C - Metodologia de finanţare a proiectelor de tineret la concursurile locale de proiecte de tineret.
Autoritatea Naţională pentru Tineret organizează anual universităţi de vară şi de iarnă, cursuri şi seminarii dedicate tinerilor.
În fiecare an, Autoritatea Naţională pentru Tineret desfăşoară evenimente precum: Dragobetele, Ziua Îndrăgostiţilor, 2 mai (Ziua Tineretului), Noapte Albă, Salonul Naţional de Inventică şi Creativitate pentru Tineri, iar la sfârşitul anului, activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă.
La sediul D.J.T. Prahova tinerii sub 26 de ani pot solicita eliberarea
cardului de reduceri Euro<26.
Cadru legislativ:
H.G. 384/2005 - privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. 384/2005 – privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Prahova
Str. Democraţiei nr. 35, Ploieşti, Judeţul Prahova
Cod poştal 100559
Telefon: 0244-516995
Fax: 0244-519347
E-mail: djt_prahova@yahoo.com
Program de lucru:
Luni – Joi: 08.00 – 16.00
Vineri: 08.00 – 14.00

DISCRIMINAREA
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII ARE
URMATOARELE ATRIBUTII:
Prevenirea faptelor de discriminare prin realizarea de campanii de informare, de constientizare privind drepturile omului, efectele discriminarii, principiul egalitatii, cursuri
de formare, de informare, proiecte si programe la nivel local, regional si national,
realizarea de studii, rapoarte etc
• Medierea faptelor de discriminare a partilor implicate in cazul de discriminare, in prezenta reprezentantilor Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii. Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii urmareste reducerea si eliminarea faptelor
de discriminare si nicidecum sa aplice amenzi.
• Investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare. Pentru analizarea cat mai corecta a cazurilor si pentru luarea deciziilor in cazul petitiilor primite sau
autosesizarilor, Colegiul Director dispune de masuri pentru a investiga cazurile, in
urma carora acesta constata existenta sau nu a faptei de discriminare si dupa caz,
sanctionarea acesteia.
• Monitorizarea cazurilor de discriminare in urma constatarii unor cazuri de discriminare de catre CNCD, prin supravegherea ulterioara a partilor implicate.
• Acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii prin explicarea legislatiei celor interesati de catre consilierii juridici ai CNCD, prin indrumarea asistata in
ceea ce priveste activitatea de depunere a petitiei si informatii suplimentare ce decurg
din aceasta procedura.

www.cncd.org.ro

EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI SI BRABATI
AGENTIOA NATIONALA PENTRU EGALITATE DE SEANSE INTRE FEMEI SI
BARBATI :
În România, instituþia însãrcinatã cu implementarea principiului egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi ºi a politicilor în domeniu
este Agenþia Naþionalã pentru Egalitatea de ªanse între Femei ºi Bãrbaþi
.
Aceasta
funcþioneazã din aprilie 2005, dupã ce, în al doilea semestru al anului 2004, a
fost adoptatã O.G. nr.84/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii 202/2002
privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi, prin care s-a transpus integral
ºi Directiva 2002/73/ EC, de amendare a Directivei 76/207/EEC, privind aplicarea
principiului egalitãþii de tratament între femei ºi bãrbaþi referitor la accesul la angajare, pregãtirea profesionalã ºi promovarea, precum ºi la condiþiile de muncã.
				
Agenþia s-a înfiinþat prin intermediul Proiectului
Phare de înfrãþire instituþionalã România – Spania, ca organ de specialitate al
administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, care promoveazã principiul egalitãþii
de ºanse între femei ºi bãrbaþi ºi luptã împotriva tuturor formelor de discriminare a femeilor (art.24, Legea 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi
bãrbaþi, republicatã).							
ANES este
condusã de un preºedinte ºi funcþioneazã la nivel central cu un personal format
din 20 angajaþi, funcþionari publici ºi personal contractual, iar la nivel judeþean
cu câte o persoanã din cadrul direcþiilor de muncã, solidaritate socialã ºi familie
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, cu atribuþii în domeniul egalitãþii de ºanse.

www.anes.ro

VOLUNTARIAT
CENTRUL NATIONAL DE VOLUNTARIAT “ PROVOBIS”

Misiunea:

Valori si principii:

Centrul National de Voluntariat Pro
Vobis exista pentru a promova si
dezvolta voluntariatul ca o resursa
viabila si de neinlocuit in solutionarea problemelor cu care se confrunta societatea romaneasca

Centrul National de Voluntariat Pro
Vobis, prin membrii, voluntarii si
angajatii sai, respecta si militeaza pentru respectarea drepturilor
fiecarei persoane fara nici o discriminare, promoveaza implicarea
activa in viata comunitatii si crede
in potentialul nelimitat al fiecarui
membru al comunitatii de a participa la prevenirea si solutionarea
problemelor comunitatii.
Toate initiativele Pro Vobis sunt
ferm ghidate de principii ca *nondiscriminarea,
*corectitudinea,
*transparenta, *eficienta, *profesionalismul, *dezvoltarea continua,
*centrarea atentiei pe nevoile si
interesele clientilor si beneficiarilor,
*respectarea legislatiei in vigoare
si *responsabilitatea sociala.

Viziunea:
Viziunea noastra este cea a unei
societati romanesti in care fiecare
persoana isi aduce in mod voluntar
contributia la dezvoltarea comunitatii in care traieste, fie oferindu-si
timpul, cunostintele, energia, deprinderile, talentele sau experienta, fie sprijinind financiar initiativele
voluntare din cadrul comunitatii.
Visam la o societate in care implicarea intr-o activitate de voluntariat in beneficiul comunitatii reprezinta o parte acceptata si apreciata
a existentei fiecarei persoane si in
armonie cu celelalte angajamente
ale sale fata de familie, educatie,
munca si recreere.		

www.provobis.ro
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COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia „Viitorul tinerilor” Ploieşti anunţă demararea proiectului
„DEMOCRAŢIA ÎN RÂNDUL TINERILOR”.
Proiectul se desfăşoară în perioada august 2008 – februarie 2009 şi
este finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
Proiectul îşi propune implicarea cetăţenilor în acte şi decizii la nivel
local, apropierea consilierilor locali de cetăţeni, atragerea de noi parteneri şi
colaboratori, dar şi dezvoltarea unor relaţii privind democraţia, credibilitatea
sectorului ONG.
		
Acţiunile proiectului se adresează cetăţenilor, elevilor din unităţile de învăţământ liceal, primăriilor, consilierilor locali şi se va desfăţura în
Ploieşti, Câmpina, Buşteni, Urlaţi, Valea Călugărească.
Calendarul activităţilor:
28.10.2008 dezbatere publica – ora 10.00 – Casa de Cultură din
Buşteni;
29.10.2008 dezbatere publica – ora 15.00 - Casa Tineretului din
Câmpina;
04.11.2008 dezbatere publica – ora 10.00 – Teatrul „Toma Caragiu”
Ploieşti;
19.11.2008 seminar - ora 10.30 - Liceul Energetic din Ploieşti;
26.11.2008 seminar – ora 10.30 – Liceul Nichita Stănescu Ploieşti;
03.12.2008 promovare brosură – ora 11.00 – Liceul Teoretic din Urlaţi,
Primăria Urlaţi;
05.12.2008 marcarea Zilei Internaţionale a Voluntariatului şi desfăşurarea Forumului ONG Prahova – Ploieşti;
10.12.2008 promovare brosură – ora 11.00 - Liceul din Valea Călugărească, Primăria Valea Călugărească.
Pe acesta cale va invitam sa participati la Conferinta de presa, de lansare a
proiectului la Teatrul „Toma Caragiu” - Ploiesti care va avea loc in foaierul principal, in ziua de 15.10.2008 intre orele 10.00-13.00.
Va rugam sa ne confirmati participarea dvs. pana marti 14.10.2008 orele 20.00
la E-mail: vasyle_avt_25p@yahoo.com sau tel:0724149193.
Vasile Porumbaru
Preşedinte

PARTENERII PROIECTULUI
Primăria Municipiului
Ploieşti

Primăria Municipiului
Câmpina

MUZEUL JUDETEAN
DE STIINTE ALE NATURII
PRAHOVA

Inspectoratul Şcolar Judetean
Prahova

Centrul de Informare
Europa-Prahova

Primăria Oraşului
Buşteni

Fundatia Pentru Dezvoltare
Umana – Filiala Ploiesti

Asociaţia Viitorul Tinerilor - ROMANIA
Proiect:

“DEMOCRAŢIA ÎN RÂNDUL TINERILOR”

				

Finanţator:

Ambasada S.U.A.

PARTENERI MEDIA:

Opiniile şi concluziile din acest material aparţin autorilor
şi nu reprezintă poziţia Departamentului de stat al S.U.A.

