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PLAN DE ACTIVITATE PE 2018 

 

Muzeul, alături de activitatea de conservare, restaurare şi valorificare a 

patrimoniului muzeal, are o însemnată contribuţie şi în privinţa protecţiei 

mediului înconjurător – protejarea frumuseţilor naturale, a rezervaţiilor complexe, 

floristice, geologice şi geomorfologice, paleontologice.  

Este cel mai potrivit cadru pentru studiu extracurricular, pentru  

aprofundarea cunoştinţelor în domeniul biologie, anatomie, geografie, protecţia 

mediului, cel mai eficient partener pentru realizarea cercurilor de biologie, cea 

mai ospitalieră gazdă pentru week-end şi vacanţe. 

Muzeul organizează expoziţii, evenimente publice complexe, în cadrul 

celor nouă secţii din Ploieşti, Sinaia, Cheia, Slănic şi Vălenii de Munte. Periodic 

sunt organizate expoziţii temporare, locale sau itinerare în oraşele din judeţ sau 

din ţară, în diferite formule – cu exponate din colecţia muzeului sau în colaborare 

cu alte instituţii muzeale. Sunt expoziţii cu tematică diversă, cu piese 

tridimensionale, cu fotografii, planşe, panouri informative,  unele dintre ele 

interactive, toate bine pregătite, judicios direcţionate spre atingerea scopului 

propus - a oferi vizitatorului ceva atractiv, instructiv, educativ  şi plăcut. 

Important este ca fiecare vernisaj şi apoi durata fiecărei astfel de expoziţii să se 

constituie într-un eveniment public de mare interes, să atragă atenţia, să devină 

util, să contribuie, la îmbogăţirea bagajului spiritual al vizitatorilor. 

Muzeul reprezintă poarta de ieşire a informaţiei ştiinţifice, către cei ce vor 

să ştie şi vor să cunoască. 

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova îşi defineşte identitatea pe 

coordonatele unei muzeistici moderne, active şi dinamice.  

  Pentru anul 2018 instituţia îşi propune următorul plan de activitate: 

 

 

I. ORGANIZARE: 

 Continuarea reamenajarii spaţiilor expoziţionale pentru expoziţia 

permanentă – Muzeul Sării Slănic. 

 Inaugurarea şi darea în folosinţă a noului sistem VR din expoziţia 

permanentă de la parter şi masa interactivă de la etaj. 
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 Continuarea organizării spaţiilor laboratorului de Investigaţii chimice, 

biologice şi mineralogice pentru patrimoniu: 

o continuarea dotării cu ustensile de laborator şi reactivi pentru analize 

o documentare şi demersuri pentru achiziţionarea de noi aparate 

necesare lărgirii plajei de analize şi optimizării metodelor de lucru. 

o verificarea tehnică a aparaturii existente (aparat distilat apa, 

microscoape, balanţe, etuve, spectrometru  etc) 

 Continuarea activităţii de organizare a patrimoniului din secţia 

Muzeul Petrolului: 

o Codificare spaţii, 

o Înscriere manuală pe piese a numerelor de inventar 

o Înscriere manuală în liste inventar  

o Editarea pe calculator a  listelor cu caracter final  

o Realizarea registrelor  de inventar   

 Pregătirea de oferte şi participarea la licitaţii pentru obţinerea de 

contracte de investigaţii chimice, fizice, biologice şi mineralogice pentru 

monumentele care  urmează a fi restaurate.  

 Reluarea sau continuarea colaborărilor şi schimburilor de experienţă cu 

instituţii de acelaşi profil din ţară şi străinătate şi cu instituţiile beneficiare ale 

activităţii noastre în vederea perfectării de noi contracte (Uniunea Naţională a 

Restauratorilor de Monumente Istorice din  România, Oficiul Naţional pentru 

Monumente Istorice – Bucureşti, Oficiul pentru Protecţia Mediului, Restitutio 

SRL Ploieşti, SC Grup Corint SA–Sântimbru, judeţul Alba, SC PATRIMONIU 

SRL-Bucureşti, Uniunea Artistilor Plastici –Bucureşti etc). 

 Pregătirea de oferte şi participarea la licitaţii pentru obţinerea de 

contracte de investigaţii chimice, fizice, biologice şi mineralogice pentru 

monumentele care  urmează a fi restaurate.  

 Continuarea organizării Centrului de documentare pentru 

restaurarea monumentelor, dedicat specialiştilor din domeniu.  

o Introducerea pe calculator a titlurilor documentaţiilor strânse şi 

traducerea lor, pentru a fi accesibile publicului. 

o Introducerea in calculator a fişelor şi materialului foto relativ la 

eşantioanele analizate în laborator 

o Scanarea tuturor lucrărilor de cercetare aplicată realizate în cadrul 

laboratorului muzeului şi salvarea pe CD  

 Dotarea secţiilor cu aparatură şi auxiliare - electrică, electronică – 

calculatoare, imprimante, videoproiectoare, aspiratoare, diverse instrumente şi 

unelte etc. precum şi cu mobilier de interior şi de grădină, nesesare unei cât mai 

bune desfăşurări a activităţilor muzeale şi administrative. 

 Optimizarea spaţiului din muzeu şi a spaţiilor anexe. 
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 Modernizarea secţiei Muzeul “Rezervaţia Munţilor Bucegi”. 

 

II. ACTIVITATE CULTURAL EDUCATIVĂ 

II.1. Organizare simpozioane: 

►Simpozionul interdisciplinar, naţional cu participare internaţională 

Natura şi omul, ediţia a XXIX-a; 

►Simpozionul Naţional Creaţie-Evoluţie, ediţia a XX-a;  

►Simpozionul Naţional Totul despre sare – trecut, prezent şi viitor; 

►Continuarea Programului de valorificare expoziţională „Expoziţiile 

tematice” şi itinerarea unor expoziţii în cadrul instituţiilor similare, la cerere şi în 

baza unui contract de colaborare încheiat de muzeu cu aceste instituţii.  

 

II.2. Proiecte:  

 Proiecte europene: 

 Întocmire aplicaţie pentru programe POIM Conservarea biodiversităţii și 

POCU  

 Proiectul european „Acordul pentru crearea unei reţele internaţionale de 

cercetare (GDRI). Globalizarea comportamentelor alimentare: efectele sale, 

soluţii (MOCA)" proiect realizat în colaborare cu The Centre National de la 

Recherche Scientifique, Museum National d’Historie naturelle, The Bulgarian 

Association for the Study of Obesity and Related Diseases, Institute of 

Endocrinology, The National Center for Scientific and Technical Research, The 

university Cadi Ayyad – Marrakesh, The Academia Română , The Universidad 

Autonoma de Madrid,   2013-2015; 

 Proiecte în parteneriat: 

 Parteneriat cu Colegiul I.L. Caragiale în cadrul proiectului  internţional  

„Târg de educaţie pentru sănătate”. Concursul „Protecţia mediului – 

garanţia unei vieţi sănătoase, 2013-2020; 

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Ion Câmpineanu” Câmpina în proiectul 

“Umbrela verde” 

 Parteneriat cu Asociaţia Iubesc Ploieştii şi Ambasada Finlandei în 

organizarea Festivalului Internaţional de Educaţie. În cadrul festivalului se vor 

desfăşura teme şi Workshop-uri pe teme de educaţie. 

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică multianuale: 

 Identificarea speciilor de floră şi faună protejate în cadrul habitatelor 

prahovene.  Stabilirea unor strategii şi a unui cadru legislativ necesar ocrotirii 

acestora, a zonelor ecologice şi a tipurilor de habitate conform standardelor 

europene, determinarea şi studierea speciilor de floră şi faună.   
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 Proiectul Pro-Monument. Vizează elaborarea unor metode de analiză 

pentru mortarele vechi în sprijinul activităţii de restaurare a monumentelor.  

 Proiectul PROSTONE. Elaborarea unei metodologii  ştiinţifice de 

investigare şi tratare a pietrei în sprijinul activităţii de restaurare a 

monumentelor  

 Proiectul BIODEMAGE . Strategii de identificare şi stopare a proceselor 

biologice care afectează patrimoniul cultural 

 Proiectul HERITAGE RANDERS. Strategii de investigare şi  reconstituire 

a mortarelor folosite la edificarea clădirilor aparţinând patrimoniului cultural 

naţional  

 Proiectul PROPEINT Noi strategii de identificare a pigmenţilor utilizaţi 

în pictura murală. 

 Proiectul CRAFTS. Studiu de antropologie culturală din judeţul 

Prahova. Meşteşuguri tradiţionale (colaborator arh. Călin Hoinărescu-

preşedinte ECOVAST Romania). 

 Studii privind flora şi fauna ichtiologică de apă dulce. Documentarea şi 

testarea cu doze de medicamente şi substanţe chimice, în tratarea bolilor. 

Studii privind comportamentul peştilor exotici, cercetarea privind bolile 

specifice, studii asupra calităţii apei de acvariu.  

 Metodologii de investigare şi ameliorare a efectelor poluării în cadrul 

natural al judeţului. Elaborarea unei metodologii de investigare a factorilor 

poluanţi (ce afectează  oraşul Ploieşti) şi influenţa acestora asupra mediului. 

 Studiu de antropologie culturală din judeţul Prahova. Meşteşuguri 

tradiţionale, tendinţe contemporane. Documentare şi cercetare de teren, 

fotografiere, elaborare de studii parţiale şi expoziţii cu datele privind Valea 

Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Cricovului. 

 Drumul Sării – traseu turistic tematic. Valorificarea potenţialului 

turistic al zonei. Se realizează valorificarea potenţialului turistic al zonei. 

Simpozionul “Totul despre sare” a oferit un complex conţinut ştiinţific privind 

structura, răspândirea sării, rolul în viaţa omului, industrializarea, noile 

folosinţe ale sării, sarea în cultura populară, o analiză vastă  a implicaţiilor 

sării în viaţa unei comunităţi şi a omului în general 

 Studiu asupra elementelor vegetative (arbori, arbuşti) şi impactul 

factorului antropic asupra vegetaţiei din Ploieşti. Statistica spaţiilor verzi ale 

oraşului. Întocmirea evidenţei zonelor verzi ale oraşului Ploieşti. Realizarea 

unui centralizator al spaţiilor verzi din oraş în vederea reactualizării acestora 

precum şi elaborarea de studii comparative rezultate ale raportarii suprafeţelor 

de spatii verzi la numărul populaţiei urbane existente. 
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 Ochii verzi ai oraşului. Proiect ecologic de implicare activă a muzeului 

în acţiuni de cunoaştere şi protejare a monumentelor naturii şi a spaţiilor verzi 

din Ploieşti – prin aprobarea şi eliberarea de avize  privind îngrijirea 

monumentelor naturii şi a celorlalte elemente vegetative, cât şi printr-o 

permanentă inventariere a ariilor protejate şi a monumentelor naturii – în 

vederea creşterii numărului lor pe lista de protecţie. 

 Monitorizarea continuă a stării de conservare a habitatelor prezente pe 

teritoriul siturilor Natura 2000 din custodia Muzeului Judeţean de Ştiinţele 

Naturii Prahova. Administrarea ariilor naturale protejate în baza unor 

convenţii încheiate cu autoritatea publică centrală de protecţia mediului şi în 

acord cu prevederile legale în vigoare, cu planurile de management şi cu 

regulamentele ariilor naturale protejate şi controlarea modului de aplicare a 

acestora în vederea unei protecţii eficiente şi a conservării valorilor 

patrimoniului natural.                   

 Inventarul speciilor de floră, faună prezente în siturile Natura 2000 

Lacul Bâlbâitoarea şi Pădurea Glodeasa. Realizarea unor incursiuni în teren, 

efectuare de fotografii şi observaţii scrise, colectarea în limite legale şi 

determinarea de material biologic. 

 Digitizarea patrimoniului cultural şi muzeal. Realizarea evidenţei 

analitice şi computerizate a bunurilor culturale. Crearea unei baze de date 

informatizate în fişe de evidenţă, într-un limbaj compatibil la nivel naţional. 

 Studiul colecţiilor şi reevaluarea patrimoniului muzeal ce constă în 

cercetarea patrimoniului din Muzeul de Ştiinţele Naturii, studierea pieselor 

prin măsurare, descriere, încadrarea sistematică, menţionarea biotopului 

precum şi datele înscrise pe etichete şi în actele de colecţie. 

 Arhiva muzeului. Evidenţa activităţilor desfăşurate în muzeu, ce include 

arhivarea şi păstrarea documentelor (dosare, fototecă, cd-uri). 

 Biblio. Realizarea unei bănci de date pe suport electronic a fondului de 

cărţi din colecţiile deţinute prin întocmirea unui fişier în sistemul clasic de 

evidenţă cu compartimente alfabetice, sistematice şi administrative.  

 Monstevid. Evidenţa ştiinţifică pentru probele prelevate din 

monumentele istorice investigate în cadrul laboratorului. Crearea unui sistem 

ştiinţific de stocare pe calculator a tuturor informaţiilor constructive şi de 

investigaţie în sprijinul restaurării monumentelor din judeţul Prahova şi din 

ţară, la îndemâna tuturor specialiştilor, accesibil şi  pe internet. Crearea bazei 

de date tehnice şi fotografice privind compoziţia, defectologia şi intervenţiile 

pe monumente din judeţul Prahova şi din Romania, pe baza contractelor 

efectuate în laborator. 
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 Vizitatorul în Muzeu. Proiect de evidenţă şi statistică trimestrială şi 

anuală a numărului de vizitatori din muzeul Omului şi secţiile din Judeţ,  

vizitatori ce participă la diferitele proiecte.  

 Magazinul Muzeal. Proiect de cercetare, determinare, studierea unor 

piese achiziţionate ce se vor constitui în obiecte decorative minicolecţii, oferite 

spre vânzare în cadrul standurilor muzeale 

 Imaginea muzeului. Dezvoltarea personalităţii muzeului şi promovarea 

imaginii acestuia în relaţiile cu publicul larg prin eleborarea şi realizarea de 

materiale promoţionale – revista, invitaţii, afişe, pliante etc.; optimizarea 

relaţiei muzeu-public; Implementarea metodelor specifice pentru testarea şi 

analiza publicului, în funcţie de categoria socială, pregătire, vârstă etc. pentru 

formarea unui public permanent. 

 Conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal. Conservarea şi 

Restaurarea sunt două laturi esenţiale ale activităţii muzeale legate strâns între 

ele, care implică protejarea constantă de acţiune a factorilor distructivi, 

descoperirea şi aplicarea celor mai potrivite mijloace curative asupra bunurilor 

culturale.  

 Viaţa muzeului – Patrimoniul muzeal. Descoperirea şi aplicarea celor 

mai potrivite mijloace pentru protejarea bunurilor culturale de acţiune a 

factorilor dăunători din natură (umiditate, temperatură, lumină etc.) sau de 

deteriorările produse de oameni.  

 Organizarea depozitelor după principiul tipodimensionării. Utilarea 

spaţiilor de depozitare cu mobilier care să permită depozitarea pieselor dupa 

standardele în vigoare.  

 Cercetarea şi îmbogăţirea colecţiilor. Creşterea permanentă a numărului 

de piese din cadrul colecţiilor muzeului prin donaţii, achiziţii şi colectări, 

stabilirea unor contacte cu diferiţi colaboratori care pot oferi instituţiei noastre 

prin donaţii sau achiziţii piese cu valoare deosebită. 

Proiecte educaţionale  

 Vreau sa stiu ! Realizarea şi implementarea unor programe educative 

interactive pentru gradiniţe; descifrarea tainelor naturii, identificarea speciilor 

naturale (animale, plante şi minerale) prin accentuarea unor aspecte ludice în 

procesul de învăţare din segmentul preşcolar. (124 lecţii propuse – în oferta de 

lecţii) care vin în ajutorul cadrelor didactice şi al elevilor din învăţământul şcolar, 

gimnazial şi liceal în vederea educării şi formării profesionale şi culturale – (Mihai 

C. – 22 lecţii, Marinescu R. – 11 lecţii, Şerban E. - 12 lecţii, Ursu D. – 25 lecţii, 

Vasile Radu R. – 18 lecţii, Iordan C.- 22 lecţii, Golişeschi G. – 5 lecţii, Tudor I. – 2 

lecţii , Vintilă L. – 1lecţie, Anghelache A. – 2lecţii, Şerban A. - 2 lecţii, Găitănaru 

L.2 lecţii). Permanent la solicitarea cadrelor didactice; 
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 Terra incognita. Elaborarea de metodologii pedagogice adecvate şi resurse 

pentru producerea, dobandirea şi aplicarea cunoştintelor din domeniul ştiintei, pentru 

a fi utilizate de către şcoli. Metodologia educaţională adoptată permite o contribuţie 

sporită muzeului în procesul de cunoaştere şi cuprinde un ciclu de conferinţe, film, 

comunicari, expoziţii ce ating două segmente tematice: ”Natura o lume fantastică” şi 

„Personalităţi ale Ştiinţei”. În cadrul proiectului au fost numeroase conferinţe. 

 Cercul pedagogic în muzeu. Muzeul propune un program educaţional comun 

care să includă vizite ale elevilor la muzeu, lecţii prevăzute în curriculum şcolar şi 

desfăşurate în secţiile specializate ale muzeului, ore de dirigenţie pe diverse teme, 

organizarea unor minisecţii muzeale în cadrul şcolii, întâlniri cu personalităţi în 

diferite domenii de cunoaştere, excursii şcolare etc. 

 Eco – Calendarul. Proiect ecologic ce are ca obiectiv sărbătorirea zilelor 

internaţionale prin acţiuni realizate mai ales cu membrii cercului de profil ce 

funcţionează în cadrul muzeului . 

 Spectacol în muzeu.  Proiect educaţional. Grupul ţintă copii şcolari şi 

preşcolari. Realizarea de spectacole tematice în cadrul unor manifestări complexe. 

 Lecţia în muzeu. Proiect de promovare şi implementare a unor proiecte (80 

lecţii propuse – în oferta de lecţii) care vin în ajutorul cadrelor didactice şi al elevilor 

din învăţământul şcolar, gimnazial şi liceal în vederea educării şi formării 

profesionale şi culturale. 

 Fereastră spre comunitate. Proiect  ce include vizitarea gratuită şi periodică a 

muzeului şi acvariului a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor private de 

libertate din cadrul instituţiilor speciale. 

 Eco – Terra. Proiect de protecţie ecologică care permite realizarea unor 

activităţi extracurriculare şi contribuie la educaţia profesională, ştiinţifică a tinerilor. 

 Vacanţă la Muzeu. Program pentru elevi de petrecere a timpului liber pe 

perioada de vacanţă (1 iulie – 29 august) inclus în proeiectul educaţional 

 Să ne cunoaştem oraşul. Proiect de educaţie prin intermediul căruia grupurile 

de copii sunt însoţiţi de muzeograf pe trasee scurte din oraş pentru a cunoaşte 

monumente ocrotite ale naturii.  

 Festivalul Internaţional de educaţie FIEDU, în colaborare cu Asociaţia 

Iubec Ploieştii 

II.3. Expoziţii temporare 

Nr. 

crt 

Denumire Descriere Data  

 

Locaţie 

1 Nevertebratele – stăpânii 

celor trei regate   

expoziţie temporară 

realizată cu piese din 

cadrul colectiei de 

malacologie şi 

10 ianuarie- 

20 februarie 

2018 

Ploieşti, Sala 

Coloanelor 
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entomologie 

2 Florile pământului, florile 

adâncului”   

expoziţie temporară 

realizată cu piese din 

cadrul colectiei de 

botanică și 

mineralogie  

28 februarie 

– 28 martie 

2018 

Ploieşti, sediul 

muzeului 

3 Natura artist, omul artist Expoziţie de 

creativitate umană 

1-15 martie 

2018 

 

4 Icoane şi flori Expoziţie de goblen  aprilie Ploieşti, sediul 

muzeului 

5 Pădurile din adâncul 

oceanului - Recifele 

expoziţie itinerantă 

temporară  - 

realizată cu piese din 

cadrul colectiei de 

malacologie 

Mai-iunie 

2018 

Muzeul Rezervaţiei 

Munţilor Bucegi - 

Sinaia 

6 Sărbătoarea 

rododendronului 

expoziţie realizată 

cu ocazia unui 

eveniment unic în 

Masivul ciucaş – 

deschiderea florilor 

de rododendron  

Iulie 2018 Muzeul Flori de 

Mină Cheia 

7 Contracte de investigare 
ştiinţifică a 
monumentelor derulate 
în Laboratorul de 
cercetare chimică, 
biologică şi 
mineralogică pentru 
patrimoniu al Muzeului 
Judeţean de Ştiinţele 
Naturii Prahova 

Participare cu 

această expoziţie la 

evenimentul anual 

organizat de 

Uniunea Naţională 

a Restauratorilor 

de Monumente 

Istorice 

Iulie 2018 Uniunea Naţională 

a Restauratorilor 

de Monumente 

Istorice  

8 Aripi frânte - Păsări în 

pericol 

expoziţie itinerantă 

temporară  - 

realizată cu piese din 

cadrul colectiei de 

vertebrate 

August 

2018 

Muzeul Rezervaţiei 

Munţilor Bucegi - 

Sinaia 

9 Culorile toamnei Expoziţie realizată 

cu ocazia Zilei 

internaţionale a 

vârstei a III-a 

Septembrie 

2018 

Ploieşti, sediul 

muzeului 

10 Meșteșugurile 
tradiţionale în epoca 
online 
 

Expoziţie însoțită 

de târg de meșteri 

octombrie la sediul muzeului 

sau Gradina 

Botanică 

11 Tradiţie şi măiestrie Expoziţie de păpuşi 

şi goblenuri 

noiembrie 

2018 

Centrul Cultural 

Aurel Stroe Buşteni 

12 Miniaturi de arhitectură Expoziţie de tablouri decembrie Vălenii de Munte- 
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tradiţională românească 2018 Muzeul Valea 

Teleajenului 

13 Artă şi tradiţie creştină – 

Elogiul satului românesc 

Expoziţie de obiecte 

tradiţionale 

româneşti 

decembrie 

2018 

Centrul Cultural 

Aurel Stroe Buşteni 

 

II.4. Conferinţe 

Nr. 

Crt. 

Proiect Titlu conferinţă Autor Perioada  Locaţie 

1 „Terra 

incognita” 

Masacrul inocenţilor - 

braconajul păsărilor  

cântătoare din România  

Marinescu R 

 

 aprilie 2018 Sediul 

muzeului 

1.1 Bogăţiile Pământului  

 

  

Vasile Radu R  mai 2018 Sediul 

muzeului 

1.2 Corpul uman - curiozităţi Şerban Ecaterina iulie 2018 Sediul 

muzeului 

1.3. Corporalitatea în condiţiile 

de viaţă actuală – aspecte 

antropo-medicale 

Iancu Emilia Septembrie 

2018 

Sediul 

muzeului 

1.4. Universul florilor – ieri şi 

azi 
 

Ursu Daniela octombrie 

2018 

Sediul 

muzeului 

1.5. Perlele diamantele mării  Mihai Corina decembrie 

2018 

Sediul 

muzeului 

2 ECO-

TERRA  

Invitaţi – oameni de ştiinţă Emilia Iancu, 

Maria Boaru, 

Magdalena Banu 

trimestrial Sediul 

muzeului 

 

II.5. Organizare cercuri:  

 Cerc de antropologie– Emilia Iancu; 

 Cerc de creativitate umană – Emilia Iancu; 

 Micii naturalişti – R. Marinescu, C. Mihai, E. Şerban; 

 Micii acvarişti – G. Golişeschi; 

 Cerc de horticultură – D. Ursu; 

 Cerc Turism şi protecţie ecologică - Escalade – Vasile R. 

 

II.6. Alte activităţi culturale educative 

►Continuarea proiectului Ghidajul în Muzeu - proiect de educaţie 

permanentă care permite cunoaşterea şi aprofundarea unor noţiuni de antropologie, 

anatomia şi fiziologia omului, genetică, protecţia mediului, ecologie umană prin 

intermediul exponatelor şi al sălilor de muzeu– permanent; 
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►Participarea la Programului internaţional Noaptea Muzeelor iniţiat de 

Direcţia Muzeelor din Franţa; 

►Participarea muzeografilor la programul Şcoala Altfel – susţinerea de lecţii, 

ghidaje şi activităţi interactive; 

 ►Participarea la Programul Internaţional Noaptea Cercetătorilor Europeni. 

Programul se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie și își propune să arate 

publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca 

de cercetare. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură 

cu publicul, iar vizitatorilor şansa de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din 

spatele experimentelor. Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care 

se doresc să înceapă o carieră în cercetare, oferind o mare varietate de activităţi 

ştiinţifice şi educative. 

  ►Participarea muzeografilor la tematica pentru modernizarea sălilor de 

expoziţie permanentă Muzeul Sării Slănic;   

 

III. ACTIVITATE DE CERCETARE 

 ►Documentarea permanentă a personalului de specialitate – s-a  

concretizat prin tehnoredactare, elaborare de tematici de expoziţii, lucrări, 

comunicări şi referate de specialitate ce urmează a fi prezentate la diferite 

simpozioane, mese rotunde şi întruniri cu caracter ştiinţific.  

 ►Continuarea temelor de cercetare în cadrul proiectelor iniţiate în anii 

trecuţi. 

 ►Ridicarea valorii ştiinţifice a colecţiilor prin micşorarea până la dispariţie 

a pieselor “nedeterminate” din colecţii şi crearea unui sistem ştiinţific de stocare 

pe calculator a tuturor informaţiilor referitoare la colecţie. 

 ►Cercetare privind relaţia dintre strategia de comunicare a Muzeului 

Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova şi numarul de vizitatori. Scopul cercetării 

vizează identificarea rolului jucat de activitatea de comunicare în luarea deciziei 

de vizitare respectiv, de revizitare, care să permită determinarea eficienţei 

acţiunilor promoţionale derulate în prezent şi care să ofere posibilitatea 

identificării unei noi modalităţi de comunicare menită să atragă şi să menţină viu 

interesul publicului faţă de oferta Muzeului, şi să crească competitivitatea 

acestuia în condiţiile intensificării concurenţei şi sporirii alternativelor de 

petrecere a timpului liber. Studiul are ca şi obiectiv central identificarea influenţei 

activităţii de comunicare a Muzeului  asupra deciziei de vizitare a expoziţiei 

permanente, ipoteza aferentă acestui obiectiv fiind aceea că, la ora actuală, mixul 

comunicaţional exercită un impact scăzut asupra procesului decizional de 

vizitare, majoritatea vizitatorilor considerând că decizia nu a fost determinată de 

influenţa acţiunilor promoţionale, dat fiind faptul că instituţia nu dispunea de o 

strategie de comunicare bine definită pe termen mediu şi lung. 
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 ►Studiu privind relaţia dintre diversitatea culturală şi practicile 

epistemice: 1.Evaluare a practicilor epistemice in comunitati ; intuitii epistemice; 

2. Interpretarea rezultatelor prin aplicarea unor instrumente statistice si fuzzy; 

3.Analiza coerentei rezultatelor cu teoria explicativa a rezonantei morfice. 

►Cercetare privind relaţia dintre strategia de comunicare a muzeului 

judeţean de ştiinţele naturii prahova şi numarul de vizitatori: scopul cercetării 

vizează identificarea rolului jucat de activitatea de comunicare în luarea deciziei 

de vizitare respectiv, de revizitare, care să permită determinarea eficienţei 

acţiunilor promoţionale derulate în prezent şi care să ofere posibilitatea 

identificării unei noi modalităţi de comunicare menită să atragă şi să menţină viu 

interesul publicului faţă de oferta Muzeului, şi să crească competitivitatea 

acestuia în condiţiile intensificării concurenţei şi sporirii alternativelor de 

petrecere a timpului liber. Studiul are ca şi obiectiv central identificarea influenţei 

activităţii de comunicare a Muzeului  asupra deciziei de vizitare a expoziţiei 

permanente, ipoteza aferentă acestui obiectiv fiind aceea că, la ora actuală, mixul 

comunicaţional exercită un impact scăzut asupra procesului decizional de 

vizitare, majoritatea vizitatorilor considerând că decizia nu a fost determinată de 

influenţa acţiunilor promoţionale, dat fiind faptul că instituţia nu dispunea de o 

strategie de comunicare bine definită pe termen mediu si lung. 

Studiu “Analiza experientei şi comportamentului de vizitare prin metoda 

Time&Tracking–secţia din Ploiesti a MJSNPH”. Obiective urmărite: 1.Nivelul de 

educatie si vizita la muzeu, 2.Descrierea comportamentului si experientei de 

vizitare a persoanelor care acceseaza oferta culturala a MJSNPH.3.Vizitarea 

muzeului de catre persoane cu varsta cuprinsa intre 35-60 de ani-accesarea ofertei 

muzeului.  

 ►Realizarea de contracte de cercetare aplicată pe baza licitaţiilor 

câştigate şi a comenzilor primite. 

o Elaborarea unor situaţii ofertă pentru analize în vederea câştigării  de 

contracte de la diferite firme 

o Elaborarea unor situaţii - antecalculaţii ofertă pentru participarea la 

licitaţii în vederea câştigării de contracte pentru restaurarea 

monumentelor, împreună cu diferite firme 

►Documentare, traduceri şi prelucrarea datelor aflate în baza de date a 

laboratorului pentru realizarea temei de cercetare din Programul HERITAGE 

RENDERS - Strategii de investigare și  reconstituire a mortarelor folosite la 

edificarea clădirilor aparţinând patrimoniului cultural naţional, în sprijinul 

activităţii de restaurare a monumentelor,  etapa I 2017-2021  

►Documentare „Conservation of old renderings - the consolidation 

technique through traditional and sustainable materials: the lime water (a study 

methodology)” de Martha Lins Tavares 
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►Documentare, traduceri şi prelucrarea datelor aflate în baza de date a 

laboratorului pentru realizarea temei de cercetare din Programul Programul 

PROSTONE – Strategii de investigare şi tratare a pietrei, în sprijinul activităţii de 

restaurare a monumentelor, etapa I 2017-2021  

►Documentare, traduceri şi prelucrarea datelor aflate în baza de date a 

laboratorului pentru realizarea temei de cercetare din Programul BIODAMAGE -  

Strategii de identificare și stopare a proceselor biologice care afectează 

patrimoniul cultural,  etapa I 2017-2021  

►Documentare, traduceri şi prelucrarea datelor aflate în baza de date a 

laboratorului pentru realizarea temei de cercetare din Programul PROPAINT – 

Noi strategii de identificare a pigmenților utilizați în pictura murală. etapa I 2017-

2021  

►Continuare documentare, traduceri şi prelucrarea informaţiilor  în 

vederea realizării temei de cercetare din proiectul CRAFTS „Studiu de 

antropologie culturală din judeţul Prahova. Meşteşuguri tradiţionale ” etapa II-a 

2016-2020  

►Continuarea activităţii de documentare,  traducere şi prelucrare a 

informaţiilor în vederea realizării unei lucrări de sinteză privind investigaţiile 

chimice, fizice şi stratigrafice pentru mortare vechi, piatră, lemn şi pictură murală 

 ►Continuarea activităţii de documentare,  traducere şi prelucrare a 

informaţiilor privind materialele de construcţie care pot fi folosite pentru 

restaurarea  monumentelor istorice   

►Realizarea de noi contracte de cercetare aplicată, în urma participării 

la licitaţii. 

►Continuarea organizării Centrului de documentare pentru 

restaurarea monumentelor, dedicat specialiştilor din domeniu.  

 Introducerea pe calculator a titlurilor documentaţiilor strânse şi 

traducerea lor, pentru a fi accesibile publicului. 

 Introducerea in calculator a fişelor şi materialului foto relativ la 

eşantioanele analizate în laborator 

 Scanarea tuturor lucrărilor de cercetare aplicată realizate în cadrul 

laboratorului muzeului şi salvarea pe CD  

 

IV. ACTIVITATEA DE CONSERVARE 

►Continuarea activităţiilor de „Conservare, Păstrare şi prelungirea 

vieţii colecţiilor” – proiect permanent ce are în vedere folosirea pieselor de 

patrimoniu în condiţii optime de prezentare, etalare, valorificare în cadrul 

lecţiilor şi al expoziţiilor, urmărirea stării de conservarea pieselor; 

consemnarea în cadrul fişelor de sănătate şi a registrelor de colecţie şi 

menţinerea condiţiilor optime de microclimat în spaţiile de depozitare;  

►Selectarea şi verificarea pieselor pentru sălile de expoziţie permanentă 

Muzeul Sării Slănic  
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 ►Întreţinerea şi conservarea materialului biologic existent în cadrul 

secţiei Acvariu; 

►Continuarea organizării colecţiei de eşantioane de pictură murală prin 

cumpărarea de cutii plastic, ordonare şi inscripţionare;  

►Continuarea organizării colecţiei şi depozitului de mortare  vechi 

provenite de la monumente istorice din România, prin cumpărarea de cutii 

plastic, ordonare şi inscripţionare;  

►Îmbogăţirea colecţiilor muzeului prin prelevarea de probe de mortare 

vechi, piatră şi pictură murală de la monumente din judeţul Prahova şi din ţară; 

►Consemnarea parametrilor microclimatici din depozite şi sălile de 

muzeu; 

►Continuarea activităţilor de conservare iniţiate în anii trecuţi conform 

planului de conservare  

 

IV. ACTIVITATE DE EVIDENŢĂ 

►Continuarea proiectului Evidenţa analitică şi computerizată a 

patrimoniului  - proiect de evidenţă realizat prin întocmirea de fişe analitice, 

completarea registrelor de evidenţă ale colecţiilor, liste de inventar, menţinerea 

unui sistem ştiinţific de stocare pe calculator a informaţiilor;  

►Continuarea proiectului Arhiva muzeului – proiect de evidenţă a 

activităţilor desfăşurate în muzeu, ce include arhivarea şi păstrarea 

documentelor (dosare, fototecă, CD-uri). Dosarele arhivate cuprind articole de 

presă, dosare de expoziţie, comunicate de presă, apariţiile editoriale ale 

muzeului, materialele publicitare, protocoalele de colaborare şi contractele cu 

şcolile din judeţ; fototeca cuprinde totalitatea fotografiilor, filmelor şi 

diapozitivelor realizate de-a lungul timpului în cadrul diferitelor acţiuni şi se 

constituie într-un valoros material ilustrativ folosit în cadrul acţiunilor 

aniversare ale muzeului, precum şi CD – urile cu imagini digitale de la diferite 

Simpozioane, Cercuri, Manifestări culturale complexe;  

►Continuarea proiectului Digitizarea patrimoniului cultural şi muzeal. 

Realizarea evidenţei analitice şi computerizate a bunurilor culturale. Crearea unei 

baze de date informatizate în fişe de evidenţă, într-un limbaj compatibil la nivel 

naţional. 

►Continuarea proiectului Patrimoniul muzeal – proiect de evidenţă a 

patrimoniului cultural muzeal prin întocmirea situaţiei pe depozite, colecţii, 

subcolecţii şi în funcţie de provenienţa lor – achiziţii, donaţii colectări.  

Continuarea proiectului Vizitatorul în Muzeu – proiect de evidenţă şi statistică 

trimestrială şi anuală a numărului de vizitatori din muzeul Omului şi secţiile 

din Judeţ,  vizitatori ce participă la diferitele proiecte; 
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►Continuarea proiectului Monstevid - evidenţă ştiinţifică pentru 

probele prelevate din monumente istorice investigate în cadrul laboratorului 

având drept scop: crearea unui sistem ştiinţific de stocare pe calculator a 

tuturor informaţiilor  constructive şi de investigaţie în sprijinul restaurării a 

monumentelor din judeţul Prahova şi din tară, la îndemâna tuturor 

specialiştilor, eventual accesibil şi prin internet, etapa 2012-2016; 

►Fişe de evidenţă a patrimoniului. Continuarea realizării lamelor şi 

întocmirea de fişe de evidenţă pentru eşantioanele de pictură murală şi mortare 

vechi. Introducerea noilor numere de inventar. 

   

VI. ACTIVITATE DE POPULARIZARE 

►Articole de prezentare a muzeului şi laboratorului publicate în presa 

locală şi naţională, continuarea diseminării de informaţii privind programele 

internaţionale (programele UE) şi naţionale, precum şi  a oportunităţilor de 

participare în programele-cadru ale Comisiei Europene;  

►Participarea la seminarii, mese rotunde, întâlniri pe tematica 

managementului de proiect, antropologie;  

►Continuarea monitorizării şi evaluării proiectelor derulate; 

►Continuarea proiectului Imaginea muzeului – proiect de popularizare 

a muzeului şi a acţiunilor ce se concretizează prin realizarea de CD-uri, 

pliante, afişe, invitaţii, comunicate de presă, articole în revista muzeului şi 

comunicări şi referate, prezentări despre muzeu, menţinerea legăturilor cu 

diferite cadre didactice; 

►Intocmirea unor noi reclame-ofertă pentru tipurile de servicii pe care 

le poate oferi laboratorul muzeului şi difuzarea ei către antreprenorii şi 

beneficiarii de monumente istorice şi instituţiile implicate în restaurare. 

Realizare broşură şi CD de prezentare; 

 ►Documentare în vederea pregătirii unor cataloage de colecţii 

(Ornitologie, Malacologie, etc.); 

►Intocmirea unor noi reclame-ofertă pentru tipurile de servicii pe care 

le poate oferi laboratorul muzeului şi difuzarea ei către antreprenorii şi 

beneficiarii de monumente istorice şi instituţiile implicate în restaurare. 

Realizare broşură şi CD de prezentare; 

►Articole de prezentare a muzeului şi laboratorului pub licate în presa 

locală şi naţională; 

►Editarea şi tipărirea de pliante publicitare particularizate pentru 

fiecare unitate muzeală în parte – 100000 de exemplare, total, necesarul pentru 

aproximativ 5 ani, precum şi confecţionarea de obiecte tip suvenir de asemenea 
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particularizate pentru fiecare secţie – de către o firmă de profil şi preluarea lor 

pentru comercializare. 

►Popularizarea secţiei Acvariu în rândul preşcolarilor, şcolarilor şi 

adulţilor.  

►Continuarea activităţii de colaborare cu  instituţiile de profil  din ţară şi 

străinătate. 

 

VII. ACTIVITATE DE ÎMBOGĂŢIRE A PATRIMONIULUI  

►Continuarea proiectului  Viaţa Muzeului – Patrimoniul Muzeal  - 

proiect ce are ca obiectiv creşterea permanentă a numărului de piese din cadrul 

colecţiilor muzeului prin donaţii, achiziţii şi colectări, stabilirea unor contacte 

cu diferiti colaboratori care pot oferi instituţiei noastre prin donaţii sau 

achiziţii piese cu valoare deosebită;  

►Îmbogăţirea colecţiei prin achiziţii permanente de material biologic 

specific acvariilor şi acvaterariilor (peşti exotici, tritoni, raci, broaşte ţestoase, 

etc) şi prin înmulţirea speciilor existente; de asemenea se va continua îmbogăţirea 

colecţiei de plante exotice. 

 

VIII. INVESTIGAŢII DE LABORATOR - ACTIVITĂŢI PRACTICE  

         AFERENTE CONTRACTELOR ŞI LUCRĂRILOR DE CERCETARE 

►Întocmirea  fişelor sintetice de analiză pentru mortare, piatră şi pictură 

la  probele analizate; 

►Analize chimice, fizice, stratigrafice şi mineralogice pentru mortare, 

piatră şi pictură murală la monumentele istorice cuprinse în contractele 

încheiate;  

►Analize biologice pentru monumentele istorice cuprinse în contractele 

încheiate; 

►Prepararea reactivilor pentru analize.  

 

IX. ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ 

►Întreţinerea curentă a clădirilor, intrerior - exterior, a curţilor şi 

împrejmuirilor, a mobilierului şi instalaţiilor - curăţenie, mici reparaţii, 

înlăturat zăpada, cosit iarba, plantarea şi îngrijirea florilor, toaletarea arborilor 

şi arbuştilor, supravegherea instalaţiilor – apă, canalizare, gaze, curent electric, 

centrale termice şi asigurarea unei corecte funcţionări, în conformitate cu 

normele interne de actvitate şi cu fişa postului fiecărui salariat;  

►Reparaţii mari şi intervenţii specializate acolo unde se impune – 

clădiri, mobilier, instalaţii, efectuate de către firme specializate sau, în măsura 

posibilităţilor, de către personalul tehnic al muzeului; 
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►Întreţinerea în perfectă stare a mobilierului muzeal şi a bunurilor 

culturale – piesele muzeale din cadrul expoziţiilor permanente şi al celor 

temporare – conservare, toaletare, manipulare, transport, prezentare pentru 

public, supraveghere,  asigurare şi pază, conform prevederilor legale şi 

normelor muzeistice specifice; 

►Verificare coşuri de fum, acoperişuri, poduri şi garduri la toate secţiile 

– termen - luna aprilie, pentru constatarea stării acestora la ieşirea din iarnă şi 

demararea imediată a lucrărilor de remediere a eventualelor defecţiuni, 

deprecieri sau disfuncţionalităţi; 

►Verificarea periodică - anuală sau la intervalele prevăzute de normele 

legale a instalaţiilor electrice, de gaze şi a centralelor termice; 

►Dotarea secţiilor cu aparatură şi auxiliare - electrică, electronică – 

calculatoare, imprimante, videoproiectoare, aspiratoare, diverse inmstrumente 

şi unelte etc. precum şi cu mobilier de interior şi de grădină, nesesare unei cât 

mai bune desfăşurări a activităţilor muzeale şi administrative; 

►Instruirea de specialitate a personalului  tehnic – fochişti, paznici, 

conform normelor legale; 

►Întocmirea la timp şi de bună calitate a rapoartelor de activitate – 

lunar sau trimestrial, după caz, a planurilor de muncă, a graficelor lunare de 

serviciu, a proceselor verbale privind predarea – primirea serviciului şi 

instruirea cu probleme de SSM şi ISU la nivelul unităţilor muzeale şi la nivelul 

Secţiei Judeţ, precum şi a tuturor celorlalte; 

►Documente de serviciu privind organizarea şi derularea activităţii 

specific; 

 

Propuneri lucrări pentru Muzeul Omului 

► Restaurarea panourilor de expunere din lemn  

►Verificarea perioadică a instalaţiei electrice şi remedierea deficienţelor 

apărute  

►Verificarea mobilierului din muzeu şi remedierea acestuia unde este cazul 

►Menţinerea curăţeniei în depozite, săli de muzeu, holuri acces; 

►Întreţinerea instalaţiilor electrice şi sanitare; 

 

Propuneri lucrări pentru Muzeul Sării Slănic: 

 Din punct de vedere tehnic-administrativ, în anul 2018 este necesară 

desfăşurarea următoarelor operaţiuni şi lucrări: 

► Executarea periodică a operaţiilor de ignifugare la astereala de scândură 

a acoperişului 
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►Protejarea cu lac sau vopsea a gardului de lemn de la intrarea în curtea 

muzeului; 

►Verificarea acoperişului de şindrilă şi înlocuirea porţiunilor 

depreciate;  

►Verificarea periodică a prizelor de împământare 

►Verificarea periodică de către o firmă autorizată a centralei electrice 

►Repararea mobilierului din curtea muzeului; 

►Revopsirea magazinului de suveniruri; 

►Intervenţie – consolidare, reabilitare la zidul exterior pe toate laturile 

clădirii serios afectat de precipitaţiile ultimilor ani, actualemente aflat într-o 

stare avansată de depreciere, mai ales în porţiunea inferioară, respectiv, 2 – 3 

metri de la pământ; 

 

Propuneri lucrări pentru Muzeul Valea Teleajenului Vălenii de Munte: 

 ►Executare lucrări de reparaţii la acoperiş 

 ►Înlocuirea uşii metalice de acces la anexă cu o uşă corespunzătoare 

 ►Îmbogăţirea patrimoniului muzeului prin achiziţionarea unor donaţii. 

 ►Realizarea lucrărilor necesare de întreţinere şi reparaţii la pavimentul 

explanadei din faţa muzeului 

 ►Optimizarea spaţiului din muzeu şi a spaţiilor anexe 

 ►Reconsolidarea clădirii (anexa lipită de clădirea pricipală) ce prezintă un 

real pericol de prăbuşire. 

 ►Verificarea periodică de către o firmă autorizată a centralei electrice 

 ►Dotarea cu uscătoare de mâini la grupurile sanitare 

 

 Propuneri pentru Muzeul Rezervaţia Munţilor Bucegi: 

 ►În urma experienţei anului precedent, Muzeul Rezervaţiei Bucegi – 

Sinaia propune pentru 2018 următoarele:  

 ►Întreţinerea în stare bună a expoziţiei  permanente prin activităţi de 

conservare, igienizare şi optimizare a acesteia 

 ►Mediatizarea la nivel local printr-un sistem de îndrumare de tipul 

săgeţilor informative montate în oraş pentru atragerea  numărului de vizitatori cât 

şi al veniturilor muzeului; 

 ►Întreţinere faţadă prin revopsire cu lavabil  

 ►Dotarea cu uscătoare de mâini la grupurile sanitare  

 ►Înlocuirea învelitoarei de tablă 

 ►Atragerea de fonduri UE prin poiecte de dezvoltare şi extindere a 

muzeului 

►Executarea unei expoziţii permanente la parterul clădirii care să includă o 

hartă turistică a Munţiilor Bucegi Holografica 3D de mari dimensiuni 1,5m/2,5m, 

casete vitrine suspendate pe pereţi cu obiecte naturale din Rezervaţia Bucegi 

(plante, animale, trofee) 
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Propuneri lucrări pentru Muzeul Flori de Mină Cheia: 

►Aprovizionarea cu lemne, materiale de curăţenie şi întreţinere, marfă 

vandabilă pentru standul de suveniruri 

►Confecţionarea unei construcţii metalice pentru depozitarea materialului 

lemons 

►Verificarea  periodică a coşului  de fum de la centrala cu combustibil 

solid 

►Amenajarea spaţiului mansardă pentru folosirea acestuia de către 

personalul participant la cursuri de perfecţionare, colectare material muzeistic    

 ►Verificarea acoperişului de tablă şi recondiţionarea jgheaburilor şi a 

burlanelor depreciate de zăpadă 

►Repararea şi vopsirea gardului – faţada principală  

►Montarea de geamuri şi uşi tip termopan la grupul sanitar 

►Montarea “instantului” pentru încălzirea apei la chiuveta 

►Dotarea curţii muzeului cu băncuţe din lemn pentru pentru vizitatori 

►Renovarea faţadei clădirii muzeului 

►Restaurarea podeţului de beton de la stradă şi a aleii de acces din faţa 

intrării în muzeu 

►Executarea periodică a operaţiilor de ignifugare la astereala de scândură 

a acoperişului 

►Finalizarea lucrărilor de amenajare a mansardei – mobilier, aparatură, 

mochetă, punerea în funcţiune a grupurilor sanitare în vederea asigurării 

funcţionalităţii acestui spaţiu pentru activităţi profesionale şi culturale de tipul 

instruiri, perfecţionări, lecţii, conferinţe, simpozioane etc.  

►Dotarea cu calculator nou 

►Dotarea cu uscătoare de mâini la grupurile sanitare 

 

Propuneri lucrări pentru Muzeul Francisc Rainer Cheia: 

►Revopsirea magazinului de suveniruri 

►Executare lucrări de vopsitorie la tablă acoperiş 

►Executarea periodică a operaţiilor de ignifugare la astereala de scândură 

a acoperişului 

 ►Reparaţia zonelor de tapet deteriorate şi montarea la parter  lambriu în 

spatele biroului lui Rainer 

►Verificarea periodică a prizelor de împământare 

►Verificarea periodică de către o firmă autorizată a centralei termice 

►Verificarea periodic a paratrăsnetului clădirii 

►Dotarea curţii muzeului cu băncuţe din lemn pentru vizitatori 

►Repararea duşumelei din podul muzeului; 
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►Găsirea unei soluţii în vederea întreţinerii mai bune a geamurilor din 

incinta muzeului (nu sunt prevăzute cu sisteme de deschidere adecvate).  

►Redesenarea bannerului de pe cladire cu inscriptia „MUZEU” 

►Dotarea cu uscatoare de maini la grupurile sanitare 

 

Propuneri lucrări pentru Grădina Boranică Bucov 

► Continuarea proiectului de investiţii din cadrul Grădinii Botanice Bucov 

prin realizarea obiectivului „Seră pentru producţie şi prezentare plante exotice”, 

precum şi a spaţiilor tehnice aferente, alimentarea cu energie electrică şi gaze 

conform studiului de fezabilitate. 

►Activităţi de plantare în conformitate cu Planul General de Amenajare 

Peisagistica. 

►Desfăşurarea activităţilor specifice de întreţinere. 

►Activităţi didactice ce vor cuprinde lecţii şi activităţi practice de plantări 

realizate prin intermediul parteneriatelor încheiate cu şcoli şi grădiniţe din judeţul 

Prahova, după cum urmează: 

 acţiune de plantări de copaci, arbuşti şi flori împreună cu elevii clasei 

a II-a de la Şcoala Grigore Moisil din Ploieşti. 

 acţiune de plantări de copaci la care vor participa 60 de elevi de la 

Şcoala  Generală din Strejnic. 

 acţiune de  plantări copaci şi flori la care vor participa 15 elevi din 

clasa a II-a de la Şcoala Moara Nouă din Berceni. 

 cu ocazia sărbătorilor Pascale vom desfăşura activităţi specifice tema 

fiind: „Descoperă surprizele iepuraşului” la care vor participa cei mai 

mici elevi de la Şcoala Grigore Moisil din Ploieşti şi copiii de la 

Grădiniţa din Păuleşti. 

 Aceste activităţi vor continua pe parcursul anului 2018, urmând ca după 

finalizarea construcţiei obiectivului „SERA” să avem  o sală cu o capacitate de 60 

de locuri şi laboratoare în care vom putea desfăşura în cele mai bune condiţii 

lecţiile. 

 

X. ACTIVITATE RELAŢII PUBLICE ŞI PROIECTE EUROPENE  

Obiective Generale 

► Continuarea colaborării cu celelalte departamente ale muzeului la 

realizarea obiectivelor instituţiei  

► Continuarea monitorizării continue a programelor de finanţare naţionale 

şi internaţionale şi activităţilor specifice  

►  Continuarea promovării şi a conştientizării şi atitudinii pozitive faţă de 

cultura ştiinţifică în general şi faţă de ştiinţele naturii în special 
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► Servirea atât a interesului public cât şi a intereselor instituţiei prin 

promovarea politicii şi culturii organizaţionale ale acesteia în concordanţă cu 

demnitatea umană, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cu 

legislaţia în vigoare.  

Obiective Specifice 

►Continuarea diseminării de informaţii privind programele internaţionale 

(programele UE) şi naţionale, precum şi a oportunităţilor de participare în 

programele-cadru ale Comisiei Europene  

►Participarea la seminarii, mese rotunde, întâlniri pe tematica 

managementului de proiect, antropologie  

►Continuarea monitorizării şi evaluării proiectelor derulate 

►Perfecţionarea resurselor umane ale departamentului în domeniul 

managementului de proiect  

►Dezvoltarea personalităţii muzeului, în vederea creşterii numărului de 

vizitatori 

►Implementarea metodelor specifice pentru testarea şi analiza publicului, 

în funcţie de categoria socială, pregătire, vârstă etc. pentru formarea unui public 

permanent  

►Continuarea promovării unei imagini atractive a muzeului în relaţiile cu 

publicul larg prin elaborarea şi realizarea de material promoţionale – comunicate 

de presă (text, imagine foto, imagine video), invitaţii, afişe, pliante  

►Optimizarea relaţiei muzeu-public 

 

XI. ACTIVITATE COMPARTIMENT  IT  

►Înlocuirea staţiilor de lucru depăşite din punct de vedere moral şi fizic; 

►Asigurarea funcţionării în condiţii optime a tuturor staţiilor de lucru;  

►Asigurarea funcţionării  reţelei de calculatoare din cadrul muzeului; 

►Asigurarea fluxului de date în cadrul clienţilor prin intermediul reţelei 

interne 

►Achiziţionarea de softuri licenţiate pentru sisteme de operare şi softuri 

dedicate cu aplicabilitate la cerinţele personalului în funcţie de lucrările ce 

urmează a fi executate pe suport  informatic 

►Menţinerea reţelei şi a clienţilor curate din punct de vedere al 

riscurilor de tip claim, spam Trojan, virusi, malware 

►Actualizarea softurilor licenţiate online 

►Realizarea de prezentări multimedia cu toate secţiile din judeţ pe 

suport CD sau DVD în vederea comercializări  acestora, cu scopul de a 

contribuii la planul de autofinanţare a bugetului instituţiei şi de promovare a 

secţiilor muzeale ale instituţiei 
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►Actualizarea periodică a siteului muzeului www.muzbioph.ro şi a 

paginii de facebook a muzeului 

►Instruirea periodică a personalului ce au în dotare staţii de lucru ş i 

echipamente periferice 

►Repararea tuturor dispozitivelor de susţinere a curentului de tip UPS, 

prin înlocuirea acumulatorilor sau înlocuirea dispozitivelor în sine şi creşterea 

numărului acestora, datorită necesarului existent prin achiziţionarea altora noi;  

►Arhivarea şi inventarierea tuturor acţiunilor muzeului pe suport 

informatic CD, DVD, Hartie, Ziar, Publicaţii, afişe etc. în cadrul arhivei 

mediatecă a muzeului 

►Achiziţionarea unui nou echipament de tip copiator performant.  

                                   

 

XII. ACTIVITATE BIROULUI  MARKETING - ACHIZITII PUBLICE 

În vederea realizării prevederilor bugetare pe anul 2018 şi a derulării 

procedurilor de achiziţii publice, biroul Achizitii Publice şi Marketing propune  

realizarea următoarelor acţiuni: 

  ► Realizarea procedurilor de achiziţie publică conform Planului anual al 

achiziţiilor publice aprobat pentru anul 2018 

►Întocmirea documentelor justificative, notelor justificative şi notelor de 

cercetare a  pieţei pentru achiziţiile  directe efectuate 

►Iniţierea  achiziţiilor directe prin SEAP (cumpărări  directe on-line) 

►Intocmirea  documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de atribuire 

şi finalizarea acesteia,  pentru atribuirea contractului de servicii: “Servicii de paza 

şi protecţie pentru Gradina Botanică Bucov” 

►Întocmirea documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de atribuire 

şi finalizarea acesteia, pentru atribuirea contractului de servicii: “Servicii de 

securitate şi sănătate în muncă (SSM), prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) şi 

protecţie în situaţii de urgenţă ” 

►Întocmirea documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de atribuire 

şi finalizarea acesteia,  pentru atribuirea contractului de servicii:  “ Service pentru   

întreţinere şi reparaţii echipamente multifuncţionale aflate în  dotarea Muzeului 

Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova“  

►Întocmirea documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de atribuire şi 

finalizarea acesteia,  pentru atribuirea contractului de servicii: “Servicii de medicina 

muncii “ pentru personalul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova.  

►Întocmirea documentaţiei de atribuire, derularea procedurii de atribuire, 

pentru atribuirea contractului de lucrări: „Sera de Productie si Expozitie – 

Gradina Botanică Bucov”  



22 

 

►Achizitionare produse specifice necesare comercializării la standurile 

muzeului; 

  ►Verificarea şi completarea stocurilor de marfă ale secţiilor din teritoriu;  

►Efectuarea de reparaţii curente ale produselor care au suportat deteriorări 

(coliere,brăţări, pandante, casete, tablouri fluturi)  

►Întocmirea documentelor de însoţire pentru marfa expediată spre secţii, 

verificând totodată corectitudinea stocurilor        

►Promovarea şi achiziţionarea de produse noi pentru diversificarea ofertei 

standurilor muzeului;   

  ►Studierea şi testarea pieţei în vederea achiziţiei produselor la cel mai mic 

preţ a produselor ce se comercializează la standurile muzeului 

►Continuarea colaborării cu firma CRISCO în vederea asigurării 

ambalajelor produselor destinate vânzării, precum şi pentru achiziţia cutiilor 

PVC pentru confecţionarea de „casete minerale şi semipreţioase” 

►Continuarea colaborării cu firma S.C.STAR GLASS S.R.L si SC 

ALEMIR PROD GLASS SRL în vederea vânzării vazelor din: ceramică, sticlă 

şi sticlă pictată, la standul Muzeului Flori De Mina  Cheia  

►Continuarea colaborării cu firma SC RED DESIGN SRL în vederea 

achiziţionării de obiecte din onix pentru comercializare la standurile muzeului 

►Continuarea colaborarii cu firmele SC GOLDEN ART SRL si SC 

ACADEM SRL pentru achizitionarea de pietre semipretioase,obiecte 

decorative,podoabe ,suveniruri pentru standurile muzeului 

►Continuarea colaborarii cu firma SC NIKOLANTO PREST SRL 

pentru achizitionarea de magneti personalizati  pentru standurile muzeului; 

►Dezvoltarea relaţiilor cu alte instituţii de profil 

►Promovarea şi achizitionarea de produse noi pentru diversificarea 

ofertei standurilor muzeului   

►Studierea şi testarea pieţei în vederea achiziţiei produselor la cel mai 

mic preţ a produselor ce se comercializează la standurile muzeului       

 

                                

Manager, 

 

Prof. Dr. Emilia Iancu 
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