
 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte finanțate* 

Nr. 
Crt.  

Nume aplicant Nume proiect Suma 
aprobata (lei) 

Detalii proiect  

1 Asociația pentru 
educație, formare și 
cultură ,,Perfekt Info” 

Educație rutieră- 
Educație pentru viață 

73615.42 Prin acest proiect, 1000 de 
preșcolari din grădinițele 
prahovene vor afla în 
cadrul atelierelor de 
educație rutieră elemente 
de  formare a unor 
deprinderi de educație 
rutieră.  

2 Asociația Performanță 
prin Educație 

infO(1)Edu 122928.67 Scopul proiectului nostru 
este promovarea 
aplicabilității științelor 
exacte în școlile 
prahovene, atât prin 
participarea la concursuri 
naționale de robotică și 
informatică, cât și prin 
educația non-formală, 
organizând podcast-uri, 
conferințe, workshop-uri 
și competiții din aria 
STEM. Cu ajutorul acestor 
abilități și a evenimentelor 
planificate, ne dorim să 
ajutăm elevii și cadrele 
didactice din Prahova să 
continue să performeze în 
educație, precum și în 
viața de zi cu zi prin 
dezvoltarea pasiunilor 
personale. 



 

3 Asociația Curba de 
Cultură 

Centrul de Tineret 
Măneciu 

85000.00 Echipa Asociației Curba de 
Cultură își propune să 
renoveze Centrul de 
Tineret Măneciu, un 
spațiu de învățare non-
formală și informală 
pentru peste 100 de copiii 
și tinerii din comuna 
Măneciu, Prahova. 

4 Palatul Copiilor 
Ploiești  

ART interACTIONS 124000.00 Prin acest proiect, Palatul 
Copiilor Ploiești își 
propune renovarea unei 
săli de spectacole și 
crearea unui spațiu 
adecvat activităților de tip 
spectacol (dans, teatru, 
muzică), dotat cu 
echipamente specifice, 
care să constituie pentru 
tineri un loc de întâlnire, 
auto-cunoaștere, 
explorare și dezvoltare 
personală prin intermediul 
artei și tehnologiei 
multimedia, dar și 
organizarea unei stagiuni 
de spectacole, într-un nou 
cadru tehnologizat, care 
să creeze oportunități de 
învățare și de exprimare 
artistică.  

5 Școala Centrală 
Câmpina  

Reabilitare teren 
exterior multisport 
(RTEM) 

124460.91 Scopul proiectului este de 
a reabilita și de a dota  
terenul de sport exterior 
existent, astfel încât să 
devină teren exterior 
multisport în care cei 
peste 600 de elevi și 
profesori să își desfășoare 
activitatea școlară, 
extracurriculară și 
recreativă pentru a evita 
accidentările,  activitatea 
simultană indoor sau 
căutarea unui spațiu în 
afara școlii pentru 
antrenamente sportive și 
activități 
extracurriculare/educativ



 

e, contribuind astfel  la 
menținerea stării de bine 
și la îmbunătățirea stării 
fizice și emoționale a 
copiilor și a profesorilor. 

6 Școala Gimanziala 
Măgureni 

Stop violentei in 
scoala mea! 

124995.00 Scopul proiectului este de 
a combate fenomenul de 
bullying prin informarea 
elevilor și părinților cu 
privire la efectele acestui 
fenomen, cauzele si 
formele de manifestare, 
realizate prin ateliere de 
creatie și implicarea a 
peste 150 de elevi într-o 
serie de activități formale 
și non-formale care să le 
dezvolte încrederea în 
sine, spiritul de echipă, 
empatia, inteligența 
interpersonală.  

7 Școala Gimnazială 
„Învățător Radu Ion” 
Vadu Parului 

Invatam SMART  100000.00 Prin acest proiect, Școala 
Gimnazială „Învățător 
Radu Ion” Vadu 
Parului'din Albesti 
Paleologu  isi doreste sa 
renoveze si  doteze o sala 
SMART, un spatiu 
multidisciplinar unde cei 
peste 170 de elevi ai școlii 
pot desfășura activitatăți 
educaționale STEM.  

8 Școala Gimnazială 
''George Coșbuc'' 
Ploiești  

Școala din grădină  125000.00 Prin acest proiect, Școala 
Gimnazială ''George 
Coșbuc'' Ploiești  își 
propune amenajarea, în 
incinta școlii, a unui spațiu 
exterior care va permite 
derularea activităților 
extrașcolare de consiliere, 
activități ce vizează 
combaterea efectelor 
stresului post-pandemic 
asupra copiilor, facilitarea 
autocunoașterii și 
sprijinirea tranziției 
elevilor de la ciclul primar 



 

la cel gimnazial, respectiv 
liceal.  

 

*lista este în ordine alfabetică 

 

Proiecte nefinanțate* 

Nr. Crt  Nume aplicant  Nume proiect  

1 

Asociația ,,punți peste vremuri – filipeștii 

de târg” 

Educație de calitate intr-un mediu 

prietenos 

2 Asociatia altus 21 Centino 

3 
Asociația curaj înainte 

Youth workers – piața muncii pentru 

tineri, între fake news și realitate 

4 
Asociația fluturi albi  

Sănătate si competiție prin sport si 

mișcare 

5 Asociatia medcorp Lectia educativ-sanitara pentru copii 

6 Asociatia roi Tabăra edu camp 

7 Asociația youth vision for society Civicfin – educație civică-financiară 

8 

Centrul de resurse al comunității aurul 

negru, telega 

O viață sănătoasă pentru o dezvoltare 

armonioasă 

9 Colegiul ”spiru haret”, municipiul ploiești Inițiativă haretiană pentru comunitate 

10 Colegiul național ”nicolae grigorescu” Alternative 

11 Colegiul național „i. L. Caragiale” ploiești Bucătăria – sănătate și creativitate 

12 

Colegiul național „nicolae grigorescu”, 

câmpina 
Laborator informatică gimnaziu 

13 

Colegiul național pedagogic ,,regina 

maria” ploiești 

Cetățeanul edu-smart și comunitatea 

locală 

14 Filarmonica ploiesti  Atelierele „edumusik” 

15 Fundatia zamolxes Start up – fii antreprenor! 

16 

Grădinița cu pp și pn „iulia hasdeu” 

municipiul câmpina 
„mult îmi place grădinița mea” 

17 

Grădinița cu program prelungit nr. 40 

ploiești 
Prima mea grădină educațională 

18 
Gradinita pp 32 ploiesti  

Educaţia outdoor- indoor, pasul spre 

viitor 



 

19 

Liceul tehnologic constantin cantacuzino 

baicoi  
De la teorie la practica  

20 

Liceul tehnologic de servicii "sfântul 

apostol andrei", municipiul ploiești 
Solutii steam pentru realitate  

21 

Liceul tehnologic de transporturi, 

municipiul ploiesti 

,,restart t.r.a.n.s(tinerii responsabili în 

acţiune născuţi pentru succes) 

22 
Organizatia umanitara concordia 

Amenajare spatiu de educatie si joc 

pentru elevi 

23 

Primaria comunei podenii noi 

Dotarea gradinitei cu program 

prelungit din satul mehedinta cu 

echipamente si mobilier specifice 

24 
Primaria comunei provita de jos  

Înființare cabinet multimedia la școala 

gimnazială comuna provița de jos 

25 
Primaria comunei tinosu  

Reabilitare şi modernizare laborator de 

ştiinţe şi teren de sport 

26 Primaria comunei vadu sapat  Minte sănătoasă in corp sănătos 

27 
Primaria tîrgșoru vechi 

,,sală multifuncțională la școala 

gimnazială sat strejnicu” 

28 Scoala de politie vasile lascar campina  Laborator de criminalistica  

29 

Școala gimnazială "toma t. 

Socolescu"comuna păulești 
Proșcoala păulești 

30 

Școala gimnazială ,,radu tudoran”, comuna 

blejoi 
Vreau, pot, reusesc  

31 

Școala gimnazială “mihai eminescu” 

ploiești 

“vocea ta conteaza! - radioclubul școlar 

e/fm/inescu” 

32 

Școala gimnazială ”traian săvulescu”, 

comuna izvoarele, grădinița ”veseliei”, 

malu vânăt, structură 

Educația în aer liber-o necesitate 

pentru dezvoltarea armonioasă a 

copilului în era digitală 

33 
Școala gimnazială „ rareș vodă”, ploiești 

”școala din inima mea – proiect cu 

suflet”                       

34 

Școala gimnazială „dumitru brezeanu„ 

teișani 

Tehnologizarea rurala - o sansa pentru 

fiecare 

35 
Scoala gimnaziala grigore moisil ploiesti 

" tenis in scoala mea - las tableta - iau 

racheta" 

36 

Școala gimnazială ion ionescu, valea 

călugărească, școala gimnazială rachieri - 

structură 

Caravana tradiției 

37 
Scoala gimnaziala nicolae balcescu ploiesti  

Digitalizarea procesului educational și 

accesul la un act educativ de calitate 

38 

Școala gimnazială nr.2, orașul boldești-

scăeni 

Sănătate, echilibru și armonie într-o 

școală prietenoasă 

39 

Școala gimnazială sat strejnicu com. 

Târgșorul vechi 
Bucurie în lumea jocului și a educație 

40 

Școala gimnazială, comuna ariceștii-

rahtivani 
Praxis - pașin spre educația outdoor 



 

41 Școala gimnazială, comuna berceni V i s rural 

42 

Școala gimnaziala, comuna filipeștii de 

târg 

Grădinița care înflorește - se infiintează 

o grupa de prescolari cu program 

prelungit 

43 Școala gimnazială, comuna scorțeni Club de tineret scorțeni 

      

 
*lista este în ordine alfabetică 
 

  

     

 

Proiecte neeligibile* 

    
44 Acs prahova ploiesti Fotbal pentru toti copiii 

45 

Colegiul național ”alexandru ioan  cuza” 

mun. Ploiești Smart school, outdoor and indoor 

46 Grădinița nr. 6  municipiul câmpina Gradinita-i ca o floare  

47 Masterpeace romania  Scolile pacii  

 

*lista este în ordine alfabetică 

 


