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Analiza comunității de față face parte din cadrul Fondului Prahova pentru Educație, fond 
coordonat de catre  Fundația Comunitară Prahova și susținut de către OMV Petrom.  
 

Fundația Comunitară Prahova a considerat necesară o analiză a comunității prahovene în vederea 
identificării nevoilor și găsirea de soluții, fiind un pas necesar în vederea implementării de proiecte 
de dezvoltare viabile și sustenabile în Prahova. Această analiză va sta la baza creării viitorului fond 
de dezvoltare locală și are ca prim scop identificarea nevoilor comunității, dar și a posibililor viitori 
aplicanți pentru proiecte mari de educație, domeniu de interes pentru fundație. 
 
Educația este unul dintre domeniile în care trebuie investit constant. Decalajul între unitățile de 

învățământ sau oportunitățile educaționale ale copiilor se observă în lipsa specialiștilor din 

domenii cheie, precum cercetarea, domeniile reale, tehnice. Chiar dacă doar 32,4% dintre elevi 

învață în mediul rural (date din cartografia școlara), aceste școli deseori nu au dotări 

corespunzătoare unui sistem educațional care are nevoie de o schimbare. Perioada de pandemie 

ne-a dovedit că nici școlile din zonele metropolitane sau mari urbane nu sunt pregătite pentru un 

sistem educațional online sau chiar hibrid. 

 

Statistici relevante pentru sistemul educational prezintă faptul că 25% dintre tineri nu au acces 

întotdeauna la rechizitele de care au nevoie la școală, 38% dintre părinți cumpără mai puține 

rechizite și cărți pentru copii, pentru a face economii, 68% dintre copiii din mediul rural merg la 

școală pe jos. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică “Un climat şcolar nefavorabil 

limitează performanţele şcolare. Mediul şcolar reprezintă un factor determinant educaţional 

important şi de aceea analiza acestuia şi depunerea unor eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor din şcoli şi eliminarea disparităţilor, prin asigurarea condiţiilor sănătoase de lucru, 

reprezintă o importantă preocupare educativă şi de sănătate publică”. 

 
În urma cercetării, Fundația Comunitară Prahova va lansa un fond de finanțare pentru proiecte 
mari în educație care vor rezolva probleme sistemice la nivelul județului Prahova. 
 
 
DESK RESEARCH  

 

Județul Prahova este al treilea cel mai populat județ din România, după București și județul 

Iași, deși este doar al 33-lea din țară ca suprafață. De asemenea, județul Prahova este unul dintre 

cele mai urbanizate județe ale țării, cu 2  municipii și 12 orașe, 90 de comune și 405 sate. Numărul 

total de locuitori în judet este de  779.437, dintre care în mediul urban – 394.581 (50,62%) , iar în 

mediul rural – 384856 (49,38%).  
 

În județul Prahova se găsesc patru dintre cele mai bogate comune din țară (Ariceștii Rahtivani, 

Brazi, Blejoi și Păulești), dar și două dintre cele mai îmbătrânite și sărace localități, cu populația 

sub 1.000 de locuitori, Jugureni și Tătaru.  

 

Zone sarace sunt Jugureni, Tătaru, Lapoș, Talea, Secăria, Adunați, Călugăreni, Chiojdeanca, 

Salcia, Sălciile, Provița de Sus, Predeal Sărari, Bertea, Vadu Săpat, Bătrâni.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
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La sfârşitul lunii noiembrie 2021, rata şomajului în judeţul Prahova a fost de 2,0%, mai mică cu 

un punct procentual faţă de cea înregistrată în luna noiembrie 2020.  

 

Câştigul salarial mediu nominal net din luna noiembrie 2021 a fost de 3306 lei. Comparativ cu 

luna noiembrie 2020, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,8%. Judeţul Prahova ocupă 

locul 10 după câştigul salarial mediu net: Municipiul Bucureşti (4673 lei), Cluj (4414 lei), Timiş 

(4407 lei), Sibiu (3769 lei), Ilfov (3687 lei), Iaşi (3590 lei), Brașov (3516 lei), Bacău (3403 lei) și 

Mureș (3390 lei). 

 

Unitati scolare 2019/2020 însumează un total de 232 unități, din care:  

 

➢ Prescolar 37,  

➢ Primar si gimnazial 135,  

➢ Invatamant special 5,  

➢ Liceal 43,  

➢ Profesional 5,  

➢ Postliceal și de maiștri 6,  

➢ Superior 1. 

 

Populatia scolara pe niveluri de educatie (sistemul public și sistemul privat) 2019/2020 

însumează un total de  111343 elevi, din care:  

➢ Anteprescolar 1044,  

➢ Prescolar 16647,  

➢ Primar 31281,  

➢ Gimnazial 26551,  

➢ Invatamant special 586,  

➢ Liceal 22692,  

➢ Invatamant profesional 3630,  

➢ Postliceal si de maistri 3200,  

➢ Universitar cu licenta 4150,  

➢ Master/cursuri postuniversitare 1465,  

➢ Doctorat/Postdoctorat 97. 

 

Rata abandonului 2018/2019 

Total 1,1% din care: 

➢ Invatamant primar 1,4%,  

➢ Gimnazial 0,8 %,  

➢ Liceal si profesional 2,5%,  

➢ Posliceal si de maistri 12,6%. 

 

ONG-uri cu activitate în domeniul educației:  

➢ Asociatia Kids evolution hub 

➢ Centrul de educatie si inovatie SEVA, Asociația ARESEL,  
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➢ ASOCIATIA TINERILOR DIN LICEUL NICHITA STANESCU «ATEENS» Ploiesti 

➢ Asociatia Un strop de fericire 

➢ Alianta Franceza Ploiesti 

➢ Asociatia elevilor din liceul IL Caragiale 

➢ Asociatia elevilor din liceul Mihai Viteazul 

➢ Asociatia elevilor din liceul pedagogic Ploiesti Iuventa 

 

Județul Prahova dispune de un număr de 21 de spitale, după cum urmează:  

1. Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti 

2. Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti 

3. Spitalul CFR Ploiesti 

4. Spitalul de Boli Pulmonare Ploiesti 

5. Spitalul Boldescu Ploiesti 

6. Spitalul Buna Vestire Ploiesti 

7. Spitalul Municipal Ploiesti 

8. Spitalul de Obstretica si Ginecologie Ploiesti (Maternitatea Ploiesti) 

9. Spitalul de Pediatrie Ploiesti 

10. Spitalul Municipal Campina 

11. Spitalul de Psihiatrie Voila Campina 

12. Spitalul Orasenesc Baicoi 

13. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza 

14. Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti 

15. Spitalul Orasenesc Sinaia 

16. Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga 

17. Spitalul Orasenesc Valenii de Munte 

18. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna 

19. Centrul de Recuperare Si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti 

20. Spitalul Orasenesc Urlati 

21. Spitalul Orasenesc Mizil 
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CONTEXT CHESTIONAR –  ANALIZA COMUNITĂȚII  

 
Chestionarul a fost realizat în perioada februarie – martie 2022 cu sprijinul Asociației Reality Check 
și Asociației Make Better.  
 
Analiza comunității reprezintă identificarea nevoilor comunității și grupului țintă căruia fundația 
dorește să se adreseze, cât și analiza resurselor existente în comunitate la acest moment. Pentru 
creionarea profilului unui program de finanțare, procesul debutează cu o serie de întrebări 
strategice la care echipa Fundației Comunitare răspunde în colaborare cu finanțatorul: 

o Care sunt viziunea, scopul și tematica programului? 

o Cine sunt beneficiarii programului? 

o Care sunt principalele rezultate la care vrem să ajungem? 

o Care sunt proiectele sau potențialele inițiative pe care dorim să le finanțăm? 

o Care sunt potențialele provocări ale implementării fondului? 

 
DATE DESPRE SONDAJ 

Chestionarul a fost auto-administrat prin intermediul unei platforme online și a cuprins 14 
întrebări, dintre care patru întrebări deschise. 
 
Pentru a acoperi cât mai bine întregul județul, dar și pentru o focusare mai bună a analizei, s-au 
utilizat următoarele zone de interes: 

1) Zona 1: Ploiești și zona metropolitană (Brazi, Berceni, Bărcănești, Bucov, Păulești, Blejoi, 

Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi); 

2) Zona 2: Băicoi – Scorțeni – Florești – Filipeștii de Pădure; 

3) Zona 3: Valea Călugărească – Urlați – Mizil; 

4) Zona 4: Câmpina – Telega – Sinaia; 

5) Zona 5: Boldești Scăeni – Vălenii de Munte. 

Chestionarul a fost distribuit în școli de către Fundația Comunitară Prahova și prin Inspectoratul 
Școlar Județean Prahova, DGASPC, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - filiala Prahova, 
Consiliul Județean al Elevilor, dar și online pe pagina de facebook a fundației. 
 
Au răspuns întrebărilor 964 de persoane (rezultate valide din 1011 raspunsuri primite), cu vârste 
de peste 13 ani, majoritare de sex feminin. Distribuția chestionarelor pe zone: 
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Zona Nr. 
respondenți 

Ploiești și zona metropolitană (Brazi, Berceni, Bărcănești, 
Bucov, Păulești, Blejoi, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru 

564 

Băicoi – Scorțeni – Florești – Filipeștii de Pădure 137 

Valea Călugărească – Urlați – Mizil 79 

Câmpina – Telega – Sinaia 88 

Boldești Scăeni – Vălenii de Munte 96 

Total  964 

 
 
 
Eșantionul nu este reprezentativ la nivel de județ, iar datele nu se pot extrapola.  
Informațiile cuprinse în acest raport reflectă doar răspunsurile celor care au participat la sondaj. 
  
DATE DESPRE RESPONDENȚI  

 
Din cei 964 de respondenți, 82% sunt femei. O explicație a acestui fapt este că femeile sunt 
majoritare în sistemul educațional, iar femeile-părinte sunt mai deschise în a discuta pe tema 
educației fiind, de cele mai multe ori, principale responsabile pentru creșterea copiilor în familie. 
 
Calitatea în care au răspuns sondajului este echilibrată. O treime dintre respondenți au spus că 
răspund întrebărilor în calitate de părinte, o altă treime – în calitate de elevi și aproape o treime 
în calitate de cadre didactice.  
 

 
 
Cei mai mulți dintre respondenți sunt din Ploiești și zona metropolitană – aproape 60%, iar 
celelalte zone împart aproape egal 40% dintre respondenți. 

Elev/stud
ent
32%

Cadru 
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director 
școală
29%

Părinte
36%

Cetățean
3%

Calitatea în care au răspuns la 
sondaj, N=964, %

Feminin
82%

Masculin
16%

Nu vreau 
să 

răspund
2%

Gen, N=964, % 
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Majoritatea respondenților sunt tineri, un sfert dintre ei au sub 18 ani. Doar 6% dintre respondenți 
au peste 55 de ani.  
 
În ceea ce privește școala absolvită, majoritatea celor care au peste 18 ani, sunt încă încadrați într-
o formă de învățământ sau au studii universitare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ploiești și zona 
metropolitană (Brazi, 
Berceni, Bărcănești, 

Bucov, Paulesti, Blejoi, 
Ariceștii Rahtivani, 
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REZULTATE 

 
CELE MAI IMPORTANTE PROBLEME ÎN EDUCAȚIE  

 
Aproape jumătate dintre respondenți cred că una din cele mai importante probleme din educație 
este legată de insuficiența dotărilor sălilor de clasă cu sisteme educaționale digitale. O altă 
problemă pe care a fost identificată ca fiind importantă este infrastructura școlară de bază 
necorespunzătoare pentru a asigura un proces educațional de calitate. Pe locul trei și patru sunt 
insuficiența infrastructurii școlare pentru educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, 
matematică) și insuficiența programelor de suport pentru elevi. 
 

 
Q: Care considerați că sunt principalele probleme în educație cu care se confruntă comunitatea dumneavoastră?  (răspuns multiplu) 

 
O altă problemă identificată de respondenți este lipsa consilierii psihologice, atât a elevilor, cât și 
a profesorilor. Nu există psihologi în școală, iar orele pe care le au consilierii școlari sunt prea 
puține pentru a acoperi nevoile comunității. Respondenții consideră că acest lucru se reflectă în 
tot sistemul educațional, nu numai în privința copiilor care ar nevoi educaționale speciale.  
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Insuficiența spațiilor de activități educaționale destinate 
comunității (de exemplu: centru comunitar pentru activități cu …

Insuficiența infrastructurii școlare pentru educație sportivă

Insuficiența infrastructurii si a suportului pentru copii cu 
dizabilitati

Insuficiența suportului pentru copii cu tulburari specifice de 
invatare (dislexie, disgrafie etc)

Insuficiența infrastructurii școlare pentru educație STEAM 
(știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică)

Insuficiența programelor de suport pentru elevi

Infrastructura școlară de bază necorespunzătoare pentru a 
asigura un proces educațional de calitate (spre exemplu: sistem …

Insuficiența dotărilor sălilor de clasă cu sisteme educaționale 
digitale

Cele mai importante probleme în educație din comunitate, N=964, %
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De asemenea, o altă problemă pe care mai mulți respondenți au identificat-o este faptul că 
programa școlară este învechită și nu mai acoperă nevoile actuale ale elevilor. Unii profesori sunt 
slab pregătiți, iar management școlar este defectuos. 
 
Citate relevante 
 
“Lipsa psihologilor și profesorilor de sprijin care pot evalua și diagnostica preșcolarii sau elevii cu 
CES (din lipsa de interes a părinților, ei sunt parte a învățământului de masă, iar cadrele didactice 
nu au experiența sau suport educațional pentru copiii cu CES).” 
 
“Sistemul educațional nu acoperă nevoile și scopurile elevilor. Progresul școlar al elevilor nu este o 
prioritare, metodele de predare - depășite din punct de vedere al digitalizării, nu le asigură elevilor 
suportul necesar pentru dezvoltarea personală.” 
 
 
PROIECTE ȘI INVESTIȚII NECESARE ÎN COMUNITATE  

 
Toate proiectele enunțate în sondaj sunt considerate importante și foarte importante (note de 4 
și 5) de peste jumătate dintre respondenți.  
 
Primele proiecte ca importanță pentru cei care au răspuns întrebărilor sunt: 

1. Proiecte educaționale pentru sănătatea fizică și emoțională a copiilor, părinților și 
profesorilor (75%) 

2. Proiecte de amenajare și dotare laboratoare (72%) 
3. Proiecte ce își propun activarea de spații comunitare incluzive și sigure de joacă, sport și 

învățare în aer liber (71%) 
4. Proiecte de digitalizare a procesului educațional (70%) 
5. Proiecte care facilitează accesul copiilor vulnerabili la educație si Proiecte de creștere a 

calității procesului educațional și de management școlar (70%, respectiv 69%) 
 
Nu există diferențe între răspunsurile cetățenilor, dacă se ia în considerare zona în care trăiesc, 
dar există diferențe între elevi și profesori.  
Elevii susțin în mai mare măsură decât profesorii proiectele care țin de bunăstarea în clasă, cum 
ar fi modernizarea sălilor de clasă cu mobilier, renovarea/construcția cantinelor școlare, 
transportul elevilor, iar pentru profesori proiectele educaționale comunitare (spre exemplu: 
centre de zi pentru copii și tineri, programe tip școală după școală etc.) sau proiectele ce implică 
crearea de grădini educaționale și spatii verzi experimentale (legume, livezi) sunt mai importante 
decât pentru elevi. 
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Q: Ce proiecte/investiții în domeniul educațional considerați că e necesar să fie implementate în comunitatea dumneavoastră? (vo tați fiecare 
opțiune cu o notă de la 1 la 5, unde 1 este "deloc important" și 5 "foarte important") 
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Q: Ce proiecte/investiții în domeniul educațional considerați că e necesar să fie implementate în comunitatea dumneavoastră? (votați fiecare 
opțiune cu o notă de la 1 la 5, unde 1 este "deloc important" și 5 "foarte important") 

 
 
OAMENI RESURSĂ ȘI PROIECTE DE SUCCES  

 
De la directori ai unităților de învățămînt, pană la primari, profesori, organizații non profit locale și 
naționale, respondenții au dat exemple multiple de oameni resursă și proiecte de impact pentru 
comunitățile prahovene.  
 
Printre cele mai menționate proiecte regăsim proiectele: ‘Vorbiți, scrieți romanește!’ , Citește-mi 
100 de povești, Toată școala citește, dar și inițiative susținute prin programul Erasmus Plus.  
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FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU CEA MAI MARE NEVOIE DE RESURSE  

 
Cei mai mulți respondenți consideră că investițiile trebuie să meargă spre școala generală, iar pe 
al doilea loc spre licee și colegii. Doar o treime consideră că grădinița este importantă pentru a se 
aloca ce mai mare investiție și doar 15% universitățile. 
 

Q: Unde considerați că este important să se aloce o mai mare investiție în comunitatea dumneavoastră?  (răspuns multiplu) 
 
Există diferențe între respondenți, în funcție de zona în care trăiesc.  
Respondenții din zona Boldești Scăeni – Vălenii de Munte spun într-o mai mare măsură decât 
ceilalți că este nevoie de investiții în grădiniță. Cei din zona Valea Călugărească – Urlați – Mizil au 
cea mai multă nevoie de investiții în licee și mai puțin în școala generală și grădiniță, iar locuitorii 
din Ploiești și zona metropolitană spun în mai mare măsură decât ceilalți că este nevoie de investiții 
în universități. 
 
De asemenea, profesorii înțeleg mai bine importanta educației timpurii decât celelalte categorii 
din eșantion. O proporție mai mare dintre aceștia, comparativ cu elevii și părinții, spun că este 
nevoie să se investească în grădinițe. 
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PRINCIPALELE PROBLEME ALE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE CU CARE SE CONFRUNTĂ 
COMUNITATEA 

 
Cea mai dificilă problemă cu care se confruntă comunitatea prahoveană în privința sistemului de 
sănătate o reprezintă infrastructura veche a instituțiilor medicale – 72% dintre respondenți o 
consideră problema principală. Pe lângă aceasta, dotarea insuficientă a spitalelor, clinicilor etc. și 
insuficiența personalului medical face ca cei care au răspuns la sondaj să aibă o părere mai degrabă 
proastă despre cum merg lucrurile în sistemul de sănătate. 
 
Locuitorii din Ploiești și zona metropolitană au bifat aproape toate variantele de răspuns ca fiind 
probleme principale cu care se confruntă comunitatea în care locuiesc. 
 

 
Q: Care considerați că sunt principalele probleme ale sistemului de sănătate cu care se confruntă comunitatea dumneavoastră? (răspuns multiplu) 

 
Profesorii identifică în mai mare măsură decât celelalte categorii de respondenți faptul că 
programele de prevenție sunt insuficiente, la fel și lipsa personalului medical școlar. 
 
 
PROIECTE/INVESTIȚII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CONSIDERATE NECESARE ÎN 
COMUNITATE 

 
Cel mai important proiect în domeniul sănătății identificat de respondenți ca având nevoie de 
investiții este legat de amenajarea și dotarea de cabinete medicale în instituții de învățământ 
(inclusiv cabinete stomatologice), cu o medie de 4.37 dintr-un maximum de 5 posibil. Profilul 
respondenților fiind de profesori, elevi sau părinți, răspunsul acesta nu este surprinzător. 
Următoarele ca importanță sunt: Susținerea unor programe de educație pentru sănătate (medie 
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de 4.33), Susținerea dotării dispensarelor din mediul rural (4.27) și Programe de prevenție 
dedicate copiilor (boli cronice, probleme stomatologice) (4.23). 
 

 
Q: Ce proiecte/investiții în domeniul sănătății considerați că sunt necesare să fie implementate în comunitatea dumneavoastră? (vot de la 1 la 5, 
unde 1 este "deloc important" și 5 "foarte important") 

 

 
Q: Ce proiecte/investiții în domeniul sănătății considerați că sunt necesare să fie implementate în comunitatea dumneavoastră? (vot de la 1 la 5, 
unde 1 este "deloc important" și 5 "foarte important") 
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ALTE PROIECTE NECESARE 

 
Întrebați de alte proiecte care ar putea aduce un beneficiu comunităților, aproape jumătate dintre 
respondenți au numit un proiect care ține de temele mari: infrastructură, educaționale, sport și 
timp liber, educație non-formală. 
 
Câțiva dintre respondenți au adus planuri de proiecte concrete pe care vor să le dezvolte în 
comunitatea lor, dar duc lipsă de resurse financiare și umane pentru a le pune în aplicare. 
 
Număr respondenți – 415 

Temă proiect Număr 
menționări 

% 

proiecte de infrastructură (băi, apă, sistem de încălzire) 119 29% 

proiecte educaționale școlare  22 5% 

proiecte de mediu/ ecologie  5 1% 

proiecte sportive (săli de sport, bazine) 61 15% 

proiecte educaționale nonformale (soft skills, after school, cetățenie 
activă) 

275 66% 

 
Citate relevante 
 
„Ar fi benefice proiecte prin care să le fie descoperite abilitățile ăi talentele copiilor și susținerea 
acestora. De exemplu, antrenorii de la diverse cluburi sportive să organizeze activități de selecție 
în scoli, în cadrul unor competiții sportive, profesorii de muzică, arte, teatru, dans etc., să 
desfășoare măcar o dată pe săptămână activități cu copiii din medii defavorizate. Au nevoie de 
sprijin, de asemenea, copiii supradotați, copiii cu dificultăți de vorbire, copiii cu CES, cu diverse 
probleme de sănătate, copiii în abandon școlar.” 
 
„De la educația emoțională pleacă tot. Cu un psihic bun, oamenii sunt și sănătoși, și empatici. E 
nevoie de mai multă empatie în sistemul de învățământ. Copiii zilelor acestea nu mai sunt copiii din 
trecut pentru că nici societatea nu mai este ce a fost. Din punctul meu de vedere, educația cu frica 
nu ar trebui să mai existe în școala românească și, din păcate, ea există chiar și la noi în școală.” 
 
„În localitatea unde locuiesc – Urlați – sunt foarte mulți părinți care nu au reușit să-și termine 
studiile primare sau gimnaziale, prin urmare, ar fi binevenit în program de A Doua Șansă pentru 
acești părinți. Sunt cadru didactic și am realizat un sondaj pe teren pe acest subiect acum 5 ani, și 
am găsit peste 100 de persoane care ar putea beneficia de acest program, majoritatea din cartierul 
Valea Pietrii și nu numai.” 
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„Proiectele culturale care să pună în valoare munca elevilor. De exemplu, aș dori sa pot realiza o 
expoziție de desene ale copiilor – online – cu vânzare, iar banii obținuți să poată sprijini familiile 
care au copii cu cerințe educaționale speciale în susținerea terapiilor de tip ABA și nu numai.” 
 
„Am fost învățați ca sportul înseamnă sănătate. Atunci să dotăm, în special satele, dar și orașele 
cu spații pentru sport și odihnă activă, relaxare. Să amenajăm parcuri. Copiii au nevoie de aer liber, 
de socializare, nu doar de tehnologie.” 
 
„Un centru pentru mame adolescente, care să lucreze și pe educație sexuală.” 
 
„Un hub pentru profesori cu bibliotecă, resurse, cursuri, programe culturale, crearea unor 
evenimente pentru creșterea implicării elevilor în diverse activități și competiții.” 
 
 
Q8.De ce considerați aceste proiecte necesare? 
 
Cei mai mulți respondenți consideră toate proiectele propuse benefice pentru dezvoltarea 
comunității și a copiilor. Investițiile în educație sunt prioritare în cazul celor mai multe exemple 
oferite de către respondenți.  
 
 
INTENȚIA DE A PARTICIPA LA FINANȚĂRI 

 
Cei mai mulți dintre respondenți au spus că au intenția de a participa la finanțări în domeniul 
educației sau sănătății. Aceste date trebuie citite cu precauție, mai ales că o treime dintre 
respondenți sunt elevi și nu au încă posibilitatea să se implice în astfel de proiecte. 
 
Profesorii își doresc în mai mare măsură să aplice la proiecte la un fond de finanțare decât celelalte 
categorii de respondenți, fiind și cei care dispun de infrastructură pentru a aplica – 88% dintre 
profesori spun că vor aplica la acest fond. 
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Q: Dacă am lansa un fond de finanțare în domeniul educației și/sau sănătății ați dori să aplicați? 

 

 
Q: Dacă am lansa un fond de finanțare în domeniul educației și/sau sănătății ați dori să aplicați? 

 
  
ALTE CITATE RELEVANTE LEGATE DE NEVOILE ÎN EDUCAȚIE : 

 
„Orice investiție legată de instruirea corectă a unui cadru didactic pentru școli generale, colegii și 
licee. Totul pornește de la relația om la om din cadrul oricărei instituții, iar progrese nu pot exista 
când oamenii cu o putere mai mare decât cea a elevului ating scopuri greșite, nu sunt interesați, 
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Intenția de a aplica la fondul de finanțare, N=964, %

Da
88%

Nu
12%

Intenția profesorilor de a aplica la fondul de finanțare, N=278, %
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nu sunt suficient de bine instruiți sau sunt inapți din punct de vedere psihologic de a lucra într-un 
institut educațional, cu copii, implicit cu minori.” 
 
„Programul Școală după școală, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, dar și pentru 
elevii ai căror părinți sunt la serviciu, aceștia rămânând nesupravegheați la domiciliu.” 
 
„Să se creeze cât mai multe centre de tip Școală după școală deoarece în comunitatea noastră nu 
toți au posibilitatea de a plăti pe cineva sau să își trimită copilul/ copiii la particular, mai ales când 
ai mai mult de un copil. În ziua de azi este o nevoie absolută de aceste centre.” 
 
„Educație sexuală, redefinire a dizabilității conform modelului social al dizabilității, introducerea 
consilierilor psiho-educațional, vocațional, psihologic, reconsiderarea materiei și refocusarea către 
învățare activă și independentă, reevaluare cadre didactice conform unor practici neabuzive, 
incluzive etc.” 
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INTERVIURI REALIZATE IN COMUNITATEA PRAHOVEANA  

 
În perioada februarie – martie 2022 au fost realizate 40 de interviuri cu reprezentanți ai primăriilor 
locale, ai unităților de învățămînt și unităților sanitare. Dintre partenerii ce au oferit suport 
amintim Inspectoratul Școlar Județean Prahova, primării locale, Federația de Părinți Prahova, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, manageri spitale, medici, asistenți 
medicali. 
 
 
Dintre nevoile educaționale ale comunităților în care au fost realizate interviuri amintim:  
 
Ploiești:  

- Îmbunătățirea infrastructurii minime necesare unităților de învățămant (apă caldă, grupuri sanitare 

nerenovate, lipsa izolării termice a unităților de invatamant) 

- Lipsa spațiilor dedicate lecturii (biblioteci vechi, lipsă personal) 

- Lipsa spațiilor dedicate petrecerii timpului liber în cadrul unitățiilor de învătămînt 

- Îmbunatățirea infrastructurii sportive (renovarea și dotarea sălilor de sport) 

- Infrastructură pentru educația STEAM  

- Crearea de spații outdoor pentru petrecerea timpului liber  

- Lipsa spațiilor dedicate petrecerii timpului liber în comunitate (parcuri puține) 

 
Florești:  

- Infrastructura veche  

- Lipsa spațiului verde 

- Puține dotari ale claselor și a sălii de sport  

- Lipsa spațiilor de petrecere a timpului liber  

 
Filipeștii de Pădure:  

- Necesitatea de a completa eforturile autorităților locale pentru a crea infrastructura necesară unui 

învățământ de top în județ.  

 

Filipeștii de Targ:  
- Necesitatea existenței unei grădinițe cu program prelungit  

- Lipsa spațiilor dedicate sportului și a petrecerii timpului liber  

 
Urlați: 

- Crearea de spații outdoor pentru petrecerea timpului liber 

- Dotări pentru educația STEAM  
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Măgureni:  
- Dotări minime necesare: laptopuri, table inteligente, imprimante 

- Renovarea sălii de sport și dotarea cu echipament sportiv  

- Crearea de spații outdoor pentru petrecerea timpului liber  

 
Băicoi:  

- Infrastructura digitala in toate unitățile de invățămînt  

- Infrastructură pentru educația STEAM 

 

 
Câmpina:  

- Îmbunatățirea infrastructurii sportive (renovarea și dotarea sălilor de sport) 

- Îmbunătățirea infrastructurii minime (renovarea grupurilor sanitare) 

- Infrastructură pentru educația STEAM  

- Crearea de spații outdoor pentru petrecerea timpului liber  

- Imbunătățirea infrastructurii digitale (table inteligente, imprimante, laptopuri) 

 
 
În ceea ce privește nevoile din sistemul medical, în urma interviurilor una dintre principalele idei a 
fost aceea că cea mai mare pondere în vindecarea pacientului o reprezintă gradul de confort de 
care dispune acesta cât și relaționarea cu persoanlul medical. În general, trainingul permanent al 
personalului din spitale privind relaționarea cu pacientul și cu aparținătorii acestuia, cât și 
amenajarea saloanelor cu dotări necesare unei perioade de internare confortabile, nu sunt 
aspecte prioritate în alocarea bugetară din sistemul medical.    
Dintre nevoile sanitare ale comunităților în care au fost realizate interviuri amintim:  

- Achiziții de aparatură de înaltă calitate și precizie 

- Amenajări, cum ar fi: realibilitare infrastructură, amenajare rampe de acces acolo unde 

lipsesc.  

- Dotări: paturi, saltele, scaune, noptiere, lenjerii, tărgi, căruțuri, mașini de curățat 

pardoseala, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 


