


Nu uita!

Muzeul se adresează 

atât inteligenţei

cât şi sentimentelor

şi încurajează acea 

formă fericită de observaţie

care îmbogăţeşte spiritul

şi farmecă sufletul.

MUZEUL  JUDEŢEAN  DE  ŞTIINŢELE  NATURII   PRAHOVA :

PLOIEŞTI - MUZEUL OMULUI, CETATE A ŞTIINŢEI; ACVARIUL

SINAIA - MUZEUL REZERVAŢIEI BUCEGI

SLĂNIC - MUZEUL SĂRII

CHEIA  - MUZEUL FLORILOR DE MINĂ

- MUZEUL DE ANTROPOLOGIE “FRANCISC RAINER”

VĂLENII DE MUNTE – MUZEUL  NATURA VĂII TELEAJENULUI

Muzeul

este “o şcoală fără catalog”,

dar şi un loc de recreere,

unde descoperi lucruri noi,

prin învăţare interactivă,

unde te transformi 

în actor şi spectator,

deoarece muzeul este

şcoală şi spectacol.

Vino

la MUZEUL JUDEŢEAN

DE ŞTIINŢELE NATURII 

PRAHOVA,

o şcoală despre şi pentru om,

un muzeu unic în România,

o instituţie de tip special, 

care se adresează tuturor,

de la mic la mare,

unde toţi au acces

la o lume aparte. 







Nu este însă şi cazul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii din Ploieşti. Dimpotrivă.

Elaborată în termenii modern-occidentali ai dezvoltării continue şi durabile, strategia

noastră managerială a urmărit exact crearea acelor condiţii şi a acelor atitudini pozitive şi

dinamice care să-i permită o extindere bine controlată a activităţii pe toate planurile

specifice – al cercetării ştiinţifice, al conservării şi valorificării unui patrimoniu din ce în ce

mai bogat şi mai diversificat, al organizării de acţiuni, activităţi şi evenimente de

prestigiu şi de amploare, inclusiv pe planul economico-financiar, prin cheltuirea judicioasă

a fondurilor bugetare alocate de finanţatorul oficial, prin atragerea de sponsorizări şi

donaţii, dar şi prin realizarea de venituri proprii din activităţi specifice sau conexe.

Raport de activitate pe anul 2009

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

MUZEUL JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII

Cadrul general, preliminarii

Începând cu anul 2000, în perspectiva integrării României în Uniunea

Europeană şi, mai ales, după 1 ianuarie 2007, când acest deziderat a devenit

realitate, una dintre coordonatele majore ale noului tip de manageriat adoptat de

conducerea Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a fost aceea a

climatului concurenţial care, ca şi în alte sfere de activitate, s-a instaurat treptat-

treptat şi în domeniul cultural-muzeografic. Deşi nedeclarată explicit, începuse lupta

pentru imagine, pentru prestigiu şi pentru performanţă, luptă dusă atât pe frontul

intern al schimbării mentalităţilor propriilor colective de muzeografi, de specialişti şi

alte categorii de personal, cât şi pe cel extern al captării unui public din ce în ce mai

numeros, al cointeresării unui cât mai mare număr de posibili colaboratori şi

parteneri, al atragerii de fonduri, în ultimă instanţă. Muzeele care nu au înţeles la

vreme şi nu au dat curs acestui imperativ al noului noului tip de societate politico-

socială şi cultural-economică erau condamnate să se scufunde încet, dar sigur, în

anonimatul unei existenţe precare, atât din punct de vedere general cultural-

educativ-turistic, cât şi în ceea ce priveşte parametrii profesional-ştiinţifici şi

economico-financiari, cu toate consecinţele nefaste care decurg de aici.
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A fost modalitatea cea mai directă şi mai eficientă de a asigura nu numai continuitatea şi

complexitatea activităţii specifice, dar şi succesul acelui profesionalism care a făcut din muzeul

prahovean una dintre unităţile de prestigiu ale muzeografiei naţionale, cu certe deschideri şi

promiţătoare perspective de afirmare pe plan internaţional.

O instituţie cultural-ştiinţifică şi educativă de tip special, cu o

structură foarte complexă, unde sunt stocate, expuse, 

cercetate şi valorificate bunuri culturale şi informaţii 

despre vastul domeniu al viului şi neviului, 

având ca scop instruirea publicului 

şi formarea personalităţii umane.

Ploieşti, Palatul Culturii, 

Strada Erou Călin Cătălin nr. 1

Tel. 0244 – 523719;Fax. 0244 – 511970

Din această perspectivă, activitatea Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova a

dobândit în 2009 o şi mai mare amploare, propunându-şi noi şi multiple obiective, o gamă

intensă şi diversificată de acţiuni, o structură a instituţiei adaptată la standardele moderne de

comunicare şi satisfacere a cerinţelor pieţei culturale aflate în continuă dezvoltare, în contextul

viitoarei integrări a ţării noastre în Uniunea Europeană.

În conformitate cu strategia managerială privind continua dezvoltare şi extindere complexă a

instituţiei noastre muzeale, urmărind planurile şi obiectivele propuse pentru 2005, activitatea

muzeului s-a desfăşurat pe mai multe coordonate: reorganizarea şi modernizarea instituţiei,

dechiderea de secţii noi şi pregătirea altor localuri pentru continuarea acestei iniţiative în 2006,

continuarea proiectelor şi temelor de cercetare multianuale şi iniţierea altora noi, optimizarea

strategiilor de relaţionare, cooperare şi parteneriat muzeu – şcoală, a conservării şi evidenţei

bunurilor muzeale, organizarea de expoziţii temporare locale şi itinerante, inclusiv expoziţii

internaţionale interactive, organizarea de simpozioane, conferinţe, workshopuri, cercuri

pedagogice, lecţii demonstrative, editarea de albume, anuare, caiete-program, broşuri, pliante

destinate publicului larg şi în mod special elevilor.2



Obiective manageriale 2009

Performanţa managerială presupune identificarea şi realizarea acelor obiective care să

permită atât o continuă dezvoltare complexă a instituţiei muzeale cât şi realizarea la parametri

competitivi a scopului său civic-educativ. Cele două coordonate definesc viziunea şi strategia

managerială şi stau la baza proiectării şi desfăşurării activităţilor de zi cu zi.

Printre obiectivele generale ale strategiei manageriale adoptate de conducerea Muzeului:

gestionarea complexă şi valorificarea ofertei de bunuri şi servicii cultural - muzeistice,

diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acţiunilor, racordarea la standardele şi

direcţiile de evoluţie a culturii şi muzeisticii europene, promovarea imaginii şi vizibilitatea

Muzeului, colaborarea şi parteneriatele cu alţi operatori culturali din ţară şi străinătate, adecvarea

ofertei la specificul, solicitările şi nevoile publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor cultural-

muzeistice, identificarea şi atragerea unor surse alternative de finanţare, participarea la proiecte

şi programe naţionale şi internaţionale, eficientizarea gestionării mijloacelor financiare etc.

MUZEUL  JUDEŢEAN  DE  ŞTIINŢELE  NATURII  PRAHOVA :

PLOIEŞTI - MUZEUL OMULUI, CETATE A ŞTIINŢEI; ACVARIUL

SINAIA - MUZEUL REZERVAŢIEI BUCEGI

SLĂNIC - MUZEUL SĂRII

CHEIA  - MUZEUL FLORILOR DE MINĂ

- MUZEUL DE ANTROPOLOGIE “FRANCISC RAINER”

VĂLENII DE MUNTE – MUZEUL  NATURA VĂII TELEAJENULUI

La Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, toate acestea nu rămân doar deziderate

teoretice, ci se constituie în baza reală şi concretă a întregii noastre activităţi. 3



Structura organizatorico - funcţională

Ca urmare a strategiei prezentate, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, instituţie

complexă, are la această dată următoarea structură:

1) 12 secţii muzeale: Muzeul Omului – Cetate a Ştiinţei - Ploieşti, Acvariul – Ploieşti, Muzeul

Flori de mină – Cheia, Muzeul de Antropologie „Francisc Rainer” – Cheia, Muzeul Rezervaţiei

Naturale Bucegi – Sinaia, Muzeul Sării – Slănic, Muzeul Natura Văii Teleajenului – Vălenii de

Munte, Muzeul Ţinutului – Plopeni, Grădina Botanică – Bucov, Centrul Cercetare, Antropologie,

Comunicare, Secţia Evidenţă Restaurare – Conservare Depozitare Biopreparare, Secţia Proiecte

Europene

2) 4 laboratoare Patrimoniu Naţional Cultural: Laborator fizică, Laborator biologie, Laborator

chimie, Laborator mineralogie.

3) 15 depozite patrimoniale - în care sunt depozitate 138332 piese muzeale: Depozit

mineralogie (12796), Depozit paleontologie – palinologie, Depozit botanica – plante superioare,

Depozit botanica – plante inferioare (46020), Depozit „Farmacie verde” (76), Depozit

nevertebrate – entomologie (39863), Depozit nevertebrate – malacologie (37103), Depozit

vertebrate (1226), Depozit anatomo – patologice (1324), Depozit preparate umede, Depozit

prelevări mortare şi pictură murală (612), Depozit Secţia Cheia, Depozit Secţia Sinaia, Depozit

Secţia Slănic, Depozit Secţia Văleni

4) 11 compartimente: Birou Buget – Contabilitate, Salarizare şi Control Intern, Birou Achiziţii

publice şi Marketing, Birou Tehnic – Administrativ, Resurse Umane, Oficiul Juridic, Serviciul

Informatică, Editură şi Tipografie, Bibliotecă, Arhivă, Secretariat, Birou Relaţii Publice şi Relaţii cu

Publicul ; -bibliotecă de specialitate; -cabinet metodologic; -arhivă, fototecă.

Faţa nevăzută a Muzeului –

activitatea în laborator (jos)  

şi în depozitul de patrimoniu (dreapta)
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Aspecte ale activităţii muzeale

Strategia managerială de continuă dezvoltare şi complexă extindere a activităţii Muzeului

Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova s-a concretizat în anul 2009 atât printr-o susţinută

îmbunătăţire a tuturor aspectelor profesionale în toate secţiile, sectoarele şi departamentele

instituţiei, cât şi prin realizarea unor obiective deosebite.

Astfel, au fost abordate 23 teme de cercetare fundamentală şi aplicativă interdisciplinară, în

colaborare cu marile centre de cercetare din ţară şi străinătate, precum Institutul de Biologie

Umană din Hamburg – Germania, Universitatea Ulm – Germania, Laboratorul de Cercetare

pentru Monumentele Istorice Champs sur Marne – Franţa, Direcţia Monumentelor Ungaria; am

dat o nouă amploare şi o diversitate atractivă activităţilor cu publicul, prin organizarea multor

manifestări ştiinţifice şi cultural-educative complexe şi a cel puţin 13 expoziţii temporare locale şi

itinerante.

La Ploieşti, activitatea Muzeului s-a desfăşurat în condiţii mai puţin favorabile, având în

vedere faptul că la Palatul Culturii din Ploieşti se execută lucrări de consolidare – restaurare,

care determină restrângerea manifestărilor specifice şi impun găsirea unor soluţii de

reorganizare a secţiilor muzeale.

Continuarea proiectului de transformare a Expoziţiei permanente “Rezervaţia naturală Bucegi”

într-un muzeu al ţinutului, în care să se prezinte întregul peisaj (natural, construit, habitat) 

al zonei şi care să întărească statutul de “oraş-muzeu” al oraşului Sinaia; 

demersuri şi studii pentru extinderea şi modernizarea sediului muzeului (proiect în continuare).
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Enumerăm principalele obiective pe care

instituţia noastră le-a realizat în anul 2009: 

Reorganizarea şi modernizarea instituţiei:

Elaborarea tematicii şi a concepţiei muzeotehnice, ştiinţifice şi

cultural-educative pentru reorganizarea, extinderea şi modernizarea

unei instituţii muzeale complexe şi moderne în Palatul Culturii, după

finalizarea lucrărilor de reabilitare:  „Muzeul omului - Cetatea ştiinţei”,

studii, proiecte, schiţe, machete, soluţii muzeotehnice.

Finalizarea proiectului de realizare a Muzeului Natura Văii

Teleajenului din Vălenii de Munte, care a fost deschis publicului 

la data de 30 septembrie 2009
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Continuarea amenajării unui Centru cultural şi de perfecţionare a personalului muzeal din ţară,

în localitatea Cheia

Continuarea studiilor şi a lucrărilor necesare înfiinţării unui “Muzeu al ţinutului” în localitatea

Plopeni

Achiziţionarea şi instalarea a două info - chioşcuri care să prezinte activitatea secţiilor Muzeului

Modernizarea şi dotarea Laboratorului de investigaţii fizice, chimice, biologice şi mineralogice

pentru patrimoniu cultural mobil şi imobil, în vederea consolidării poziţiei lui ştiinţifice la nivel

naţional, pentru susţinerea unor cicluri de instruire a personalului de specialitate, a realizării de

ateliere de lucru în colaborare cu Uniunea Restauratorilor din România şi Ministerul Culturii din

Franţa, prin Laboratorul de Cercetare pentru Monumentele Istorice Champs sur Marne – Franţa

Asigurarea securităţii patrimoniului şi luarea măsurilor de conservare şi restaurare a bunurilor

muzeale deţinut

Continuarea dotării laboratoarelor prin achiziţionarea unor aparate moderne de analiză şi

cercetare

Dotarea tehnico - materială pentru desfăşurarea activităţii muzeale, îmbogăţirea colecţiilor

patrimoniale ale muzeului prin achiziţionarea de noi piese muzeale de certă valoare muzeografică

şi cultural-ştiinţifică

Completarea cu aparatură electronică şi de alt tip, precum şi cu mobilier, instrumente, instalaţii

etc. a cabinetului de informatică, a secţiilor muzeului, a

atelierului tipografic şi editurii, a redacţiei revistei “Natura şi omul”

Încadrarea de personal specializat şi perfecţionarea acestuia

Reorganizarea spaţiilor pentru laboratorul de biopreparare, malacologie pentru

tratament şi testare

Organizarea şi modernizarea spaţiului sectorului economic şi de administraţie

Identificarea unor spaţii adecvate pentru organizarea expoziţiilor în aer liber, târguri, în vederea

valorificării şi păstrării identităţii culturale ale populaţiei judeţului Prahova, în colaborare cu

autorităţile locale din oraşele şi comunele prahovene

Actualizarea paginii de web în vederea creării unui muzeu virtual de ştiinţele naturii
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Proiecte, acţiuni şi activităţi de amploare: 

Popularizarea patrimoniului naţional cultural mobil şi imobil, în special din judeţul Prahova, în

ţară şi străinătate, prin expoziţii, conferinţe, simpozioane, publicaţii

Simpozionul internaţional „Personalităţi naţionale, personalităţi europene, construcţii identitare

şi diversitate culturală”, mai

Simpozionul naţional „Creaţie – Evoluţie”, iunie;

Simpozionul interdisciplinar internaţional „Natura şi omul”, octombrie

Simpozionul naţional interdisciplinar cu participare internaţională „Totul despre sare. Trecut,

prezent şi viitor”, anual

Continuarea programelor educaţionale realizate de muzeografi cu participarea şcolilor şi

grădiniţelor din Prahova: „Lecţia în muzeu”, „Vreau sa ştiu” – program interactiv pentru grădiniţe,

„ECO – Terra – Pro Mediu”, „Eco Calendarul”, „Terra incognito”, „Ghidaj în muzeu”

Propunere de proiect PC6 „Centrul Naţional de Cooperare şi Parteneriat al Societăţii Civile”-

cu doi parteneri din Comunitatea Europeană şi doi parteneri naţionali

Promovarea şi includerea specialiştilor externi în activitatea Muzeului, participarea la

manifestări internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane, expoziţii, expediţii etc.) a

specialiştilor Muzeului, în vederea cercetării patrimoniului cultural şi natural mondial

Marcarea prin acţiuni muzeale specifice a tuturor zilelor festive din calendarul cultural, ştiinţific

şi educativ internaţional – ONU, UNESCO

Organizarea de cursuri, cercuri şi lecţii educative cu tematică diversă

Valorificarea patrimoniului prin expoziţii temporare, locale sau itinerante, naţionale şi

internaţionale

Elaborarea de teme aferente proiectului multianual cu obiectivul general “Păstrarea identităţii

culturale regionale în contextul lărgirii Uniunii Europene şi al globalizării” (M.Banu, M.Boaru)

Documentare şi realizarea proiectului - ofertă „Monumente istorice - Trasee culturale prin judeţul

Prahova” (M.Banu, M.Boaru)
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CERCETAREA fundamentală şi aplicativă este una din laturile activităţii muzeale, deoarece ea

generează şi precede politica de îmbogăţire a patrimoniului şi discerne metodele de conservare şi

restaurare a obiectivelor muzeale. Rezultatul cercetărilor s-a concretizat atât în publicaţii ale

muzeului cât şi ale altor instituţii (academie, universitate, alte instituţii muzeale din ţară, etc.)

Cercetarea interdisciplinară, generată de caracterul complex al muzeului nostru şi al

specialiştilor s-a desfăşurat în 23 teme principale realizate după cum urmează:

1. Grădina Botanică Bucov: a. documentare, b. cercetare, c. studiu de fezabilitate, e.

proiectare, f. schimb de experienţă cu unităţi similare; coordonator: Emilia Iancu

2. Metodologii de investigare şi ameliorare a efectelor poluării în cadrul natural al judeţului

Prahova: a. documentare, b. cercetare, c. fotografiere, e. elaborare de studii parţiale; coordonator:

Emilia Iancu

3. Spaţiul cultural şi populaţional. Perspective de dezvoltare durabilă: a. Documentare; b.

cercetare; c. fotografiere, filmare; coordonator: Emilia Iancu

4. Patrimoniul Naţional şi Cultural – investigare, ocrotire, restaurare, valorificare: a.

documentare, b. cercetare, c. întocmire de baze de date informatizate, coordonator: Emilia Iancu

5. Drumul sării – traseu turistic tematic: a. documentare, b. cercetare, c. studiu privind

potenţialul turistic al zonei, coordonator: Emilia Iancu

6. Muzeul „Rezervaţia Munţilor Bucegi. Transformarea expoziţiei într-un veritabil muzeu al

zonei: a. Documentare; b. cercetare, c. întocmire de studii, coordonator: Emilia Iancu, Ileana

Crăciun

7. Muzeul Plopeni: a. Documentare, b. cercetare, c. întocmire de studii; coordonator: Emilia

Iancu, Ileana Crăciun

9. Investigarea sindromului cronic de stres la vârsta a III-a. Metode antropologice de reglare a

nivelului de stres: a. documentare, b. alegerea metodei de lucru, c. întocmire de studii;

coordonator: Emilia Iancu

10. Educaţia sexuală şi planificarea familiei pentru fortificarea stării de sănătate a populaţiei: a.

documentare, b. alegerea eşantionului pe grupe de vârstă, c. completarea chestionarelor, d.

întocmirea unei baze de date, e. referate parţiale, coordonator Emilia Iancu

Structura organizatorică, obiectivele, proiectele, acţiunile cultural-ştiinţifice de 

amploare precum şi direcţiile lor de realizare  presupun o bună îndeplinire a 

atributelor instituţiei noastre muzeale şi anume a acelora de: 

cercetare, conservare-restaurare, evidenţă, valorificare şi popularizare, toate 

acestea având ca scop educarea şi culturalizarea publicului şi creşterea 

prestigiului cultural al ţării noastre.
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11. Studiu de antropologie culturală din judeţul Prahova. Meşteşuguri tradiţionale, tendinţe

contemporane: a. documentare şi cercetare de teren, fotografieri; b. elaborarea de studii parţiale

şi expoziţie cu datele privind Valea Teleajenului, Valea Prahovei, Valea Cricovului, c. casete

video, d. definitivarea studiului, e. definitivarea expoziţiei „Omul în tradiţia populară”, coordonator:

Emilia Iancu, Magdalena Banu, Maria Boaru

12. Promovarea identităţii culturale religioase în contextul integrării europene şi al globalizării:

documentare, cercetare în teren, în ţară şi în străinătate: a. determinare, factori de biodeteriorare,

b. elaborare studiu pictură, c. elaborare de studii parţiale privind comunităţi reprezentative din

judeţul Prahova, d. schimb de experienţă cu instituţii şi asociaţii de profil guvernamentale şi

neguvernamentale, din ţară şi din străinătate, e. participarea la simpozioane organizate la

instituţii, universităţi, fundaţii, asociaţii care au ca obiect de studiu păstrarea identităţii culturale în

contextul integrării europene, globalizării şi cerinţelor de dezvoltare rurală în ţările candidate

pentru U.E.; coordonatori: Emilia Iancu, Magdalena Banu

13. Cercetări privind evidenţierea structurii numerice la plante şi unele populaţii de animale

nevertebrate şi vertebrate din zone montane din Bucegi: a. documentare, b. alegerea zonelor

pentru cercetare. c. colectare de material biologic, d. întocmire de referate; coordonator: Emilia

Iancu

14. Studii privind flora şi fauna ichtiologică de apă dulce: a. documentare, b. cercetare privind

apariţia unor boli specifice, c. teste cu dozări de medicamente, d. referate parţiale; coordonator:

Georgeta Golişeschi
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15. Întocmirea şi realizarea proiectului: PROMONUMENT. Elaborarea unor strategii ştiinţifice de

investigare a mortarelor folosite la edificarea clădirilor aparţinând patrimoniului cultural naţional,

în sprijinul activităţii de restaurare a monumentelor din judeţul Prahova, a. conceperea

programului pentru realizarea bazei de date; b. realizarea de analize pentru mortarele antice şi

medievale timpurii de pe teritoriul judeţului Prahova, c. realizarea de analize pentru mortarele

antice şi medievale timpurii de pe teritoriul României, d. realizarea de analize pentru mortarele

medievale din secolele XIII- XV de pe teritoriul judeţului Prahova şi teritoriului României;

coordonator: Magdalena Banu

16. Elaborarea unei metodologii ştiinţifice de investigare şi tratare a pietrei în sprijinul activităţii

de restaurare a monumentelor: - studiu privind piatra folosită la construcţia şi restaurarea Porţilor

I şi IV ale Fortificaţiei Vauban de la Alba Iulia; - studiu privind piatra folosită la realizarea

elementelor decorative litice de la

Castelul Corvinilor, judeţul Hunedoara şi de la monumentele din Piaţa Mare şi din Piaţa Huet

Sibiu; - studiu privind starea de conservare a pietrei, recomandări pentru restaurarea elementelor

litice de la Cazinoul din Sinaia şi de la Mănăstirea din Sinaia Prahova; coordonator: Magdalena

Banu

17. Proiect MOSTEVID – evidenţa ştiinţifică pentru probele prelevate din monumentele

istorice investigate în cadrul laboratorului: a. conceperea programului pentru elaborarea bazei de

date; b. conceperea fişei de evidenţă; c. completarea fişelor de evidenţă; coordonator:

Magdalena Banu
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18. Studiu faunistic şi floristic în pădurea de stejar Plopeni – Prahova: a. documentare; b.

cercetare de teren; c. colectare de material biologic, d. Fotografii, e. observaţii asupra unor

aspecte ecologice; coordonatori: Maria Neagu, Daniela Ursu

19. Studiu asupra elementelor vegetative (arbori şi arbuşti) şi impactul factorului antropic

asupra vegetaţiei din Ploieşti: a. documentare, b. cercetare în teren; c. referate parţiale;

coordonator: Daniela Ursu

20. Studiu faunistic în cadrul Rezervaţiei Ariniş – Sinaia: a. Documentare, b. cercetare în

teren, c. colectare şi determinare de material biologic, d. efectuarea de fotografii simple, privind

impactul antropic, e. observaţii asupra unor aspecte ecologice, asupra compoziţiei faunistice, f.

întocmirea unor referate privind impactul poluării asupra zonei; coordonatori: Maria Neagu,

Corina Mihai, Ecaterina Şerban

21. Studii floristice, lichenologice, biologice şi mineralogice în cadrul rezervaţiei Stâncile

„Sfânta Ana” – Bucegi: a. documentare, b. cercetare în teren, c. colectare şi determinare de

material biologic, d. efectuarea de fotografii simple, privind impactul antropic, e. observaţii asupra

unor aspecte ecologice, asupra compoziţiei floristice, f. întocmirea unor referate privind impactul

poluării asupra zonei; coordonatori: Daniela Ursu, Corina Iordan, Rodica Vasile, Raluca

Marinescu.

22. Realizarea unor compoziţii de cimentare cu performanţe ridicate folosind materiale

ecologice, reducerea emisiilor dăunătoare de dioxid de carbon – Proiectul ECOCEM: a.

documentare, cercetare, b. procurare materiale şi realizare analize, c. elaborare de studii parţiale,

coordonator: Magdalena Banu

23. Educaţia în muzeu: a. documentare, b. cercetare, c. elaborare de teme; coordonator Iancu

Emilia

În cadrul laboratorului instituţiei noastre, s-a desfăşurat 

o bogată activitate de cercetare interdisciplinară, 

în completarea temelor aferente enunţate mai sus şi anume:

Realizarea de contracte de cercetare aplicată pe baza licitaţiilor 

câştigate şi a comenzilor primite.
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- „Studiu preliminar privind paramentul edificiului – Castelul Corvinilor- Hunedoara” contract nr.

3832/ 18.12.2008 (5.000 RON) cu firma SC Grup Corint SA.

- „Studiu preliminar privind pictura murală de la Biserica Adormirea Maicii Domnului – Ansamblul

Monumental al fostei Mănăstiri Vărbila, judeţul Prahova”, raport nr. 54/2009, aplicaţie pentru

obţinerea de fonduri europene.

- „Studiu preliminar privind policromia cronologică şi fenomenele de biodeteriorare la Conacul

Nicolau- Brazi, judeţul Prahova”, contract nr. 9266/11.06.2009-V (800 Euro) cu firma S.C.

RESTITUTIO SRL, aplicaţie pentru obţinerea de fonduri europene.

- „Studiu preliminar privind pictura murală de la Biserica Sfântul Stelian - Chiţorani, judeţul

Prahova”, contract nr. 2181/14.07.2009 (3.000 RON), cu firma S.C. RESTITUTIO SRL,aplicaţie

pentru obţinerea de fonduri europene.

- „Studiu preliminar privind

paramentul edificiului, reconstituirea

reţetelor şi a tehnicii de execuţie a

mortarelor de similipiatră– Palatul

Culturii- Ploieşti” contract nr. 3319/

22.10.2009 (7.600 RON) cu firma SC

PROCONSTRUCT Ploieşti.

- Elaborarea unor situaţii ofertă

pentru analize în vederea câştigării

de contracte de la diferite firme:

pentru restaurarea pietrei (Palatul

Cotroceni Bucureşti - firma

Proconstruct SRL, Biserica Trei

Ierarhi Iaşi- firma Construcţii Unu),

mortare şi fenomene de deteriorare

(Universitatea Naţională de Arte

Bucuresti – firma OPUS).

- În cadrul temei de cercetare „Tehnici şi tehnologii de valorificare, păstrare şi conservare a

patrimoniului cultural. Sprijinirea activităţii de restaurare a monumentelor din judeţul Prahova”

continuarea proiectului PROMONUMENT - Elaborarea unei strategii ştiinţifice de investigare a

mortarelor folosite la edificarea clădirilor aparţinând patrimoniului cultural naţional, în sprijinul

activităţii de restaurare a monumentelor din judeţul Prahova. (şef proiect Magdalena Banu, echipă

de lucru: chim. Maria Boaru, ing.Catalin Dumitrescu, biolog Corina Iordan, tehnician Alina Eparu)

- Documentare, traduceri şi prelucrarea informaţiilor în vederea continuării realizării temei de

cercetare “Elaborarea unei metodologii ştiinţifice de investigare şi tratare a pietrei în sprijinul
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activităţii de restaurarea monumentelor” 2005 – 2011. (şef proiect Magdalena Banu, echipă de

lucru: ing.Catalin Dumitrescu, chim. Maria Boaru, biolog Corina Iordan, tehnician Alina Eparu)

- Continuarea temei de cercetare „Identitate culturală -aspecte contemporane ale prezervării

patrimoniului şi peisajului cultural în contextul integrării în UE” 2006-2010(şef proiect dr.Emilia

Iancu, dr. Magdalena Banu, colaborator arh.Călin Hoinărescu-preşedinte ECOVAST Romania)

- Documentare, traduceri şi prelucrarea informaţiilor, stabilirea strategiei de investigaţie,

procurarea materialelor şi începerea analizelor în vederea realizării Proiectului ECOCEM

referitor la „Realizarea unor compoziţii de cimentare cu performanţe ridicate folosind materiale

ecologice, reducerea emisiilor dăunătoare de dioxid de carbon”, în colaborare cu Universitatea

de Petrol şi Gaze Ploieşti (2008 – 2009) (sef proiect dr. Magdalena Banu, specialişti - prof.dr.ing.

Mihai Gheorghiţoiu, ing. Cătălin Dimitrescu, tehnician Alina Eparu). Publicarea primelor rezultate

pe web-site Universităţii de Petrol-Gaze Ploieşti.

- Documentare, traduceri şi prelucrarea informaţiilor în vederea realizării unei lucrări de sinteză

privind investigaţiile chimice, fizice şi stratigrafice pentru mortare vechi, piatră, lemn şi pictură

murală

- Continuarea organizării Centrului de documentare pentru restaurarea monumentelor, dedicat

specialiştilor din domeniu.

-a. Introducerea pe calculator a titlurilor documentaţiilor strânse şi traducerea lor, pentru a fi

accesibile publicului.

-b. Introducerea in calculator a fişelor şi materialului foto relativ la eşantioanele analizate în

laborator
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- Continuarea documentării, traduceri, prelucrarea informaţiilor pentru elaborarea unui

determinator roci în vederea folosirii lui pentru lucrările de analiză piatră (Cătălin Dumitrescu)

- Realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică „Metode de analiză folosite în Laboratorul de

investigaţii chimice, biologice şi mineralogice” şi „Fenomene fizico-chimice conjugate cu

fenomene biologice care afectează monumentele” (Magdalena Banu)

- Realizarea lucrării „Metode de investigare în restaurarea şi conservarea monumentelor” şi

transcrierea ei pentru prezentare în limbaj IT Power Point (Magdalena Banu)

- Realizarea lucrării „Sarea - Aspecte ale evoluţiei istorice şi tehnologice ale mineritului în zona

Slănic Prahova” (Magdalena Banu)

- Participare la trainingul privind folosirea aparatelor cu gheaţă carbonică pentru curăţarea pietrei

si tencuielilor din similipiatră organizat de UNRMI în colaborare cu firma MATOLUX

TRANSILVANIA SRL. Participanti : Magdalena Banu, Maria Boaru, Cătălin Dumitrescu, Alina

Eparu. (Ploieşti 13.10.2009)

- Documentare, traduceri şi prelucrarea informaţiilor în vederea realizării unei expoziţii cu tema

„Cutremurele”, redactarea materialului grupat pe panouri (Daniel Mihu).

Investigaţii de laborator - activităţi practice de laborator aferente contractelor şi lucră –rilor de

cercetare :

- Întocmirea fişelor sintetice de analiză pentru mortare şi pictură la probele analizate

(Magdalena Banu, Maria Boaru)
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Institutul de Biologie Umană din Hamburg, Universitatea Ulm –

Germania; Laboratorul de Cercetare pentru monumentele

Istorice Champs sur Marne – Franţa; Cetatea Ştiinţei – Paris;

Direcţia Monumentelor Ungaria; Centrul de Cercetări

Antropologice “Francisc Rainer” al Academiei Române

Bucureşti; Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti; Uniunea

Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România;

Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti; Consproiect S.A.

Ploieşti; Oficiul Naţional pentru Protecţia Patrimoniului Bucureşti;

Oficiul pentru Protecţia Mediului etc.; Delfinariu Constanţa,

Acvarii, Vivarii; Muzeul de Istorie din Bârlad; Abral SRL

Bucureşti; Muzeul de Istorie Ploieşti; Dedal SRL Galaţi etc.; S.C.

Romconstruct S.R.L.; Alianţa Franceză Ploieşti; Restitutio S.R.L.

Ploieşti; S.C. Corint Grup – Sântimbru Alba Iulia etc.

- Analize chimice, fizice, stratigrafice şi mineralogice,

observare şi fotografiere pe microscop pentru

mortare, piatră şi pictură murală la monumentele

istorice cuprinse în contractele de la punctul B.1.

(Magdalena Banu, Maria Boaru, Cătălin Dumitrescu,

Alina Eparu).

- Analize biologice, însămânţări pe mediu steril,

observare şi fotografiere pe microscop a speciilor

implicate în fenomenele de biodeteriorare pentru

mortare, piatră şi pictură murală la monumentele

istorice cuprinse în contractele de la punctul B.1.

(Emilia Iancu, Corina Iordan, Magdalena Banu)

- Analize granulometrice pentru mortare prin situire şi

identificare mineralogică la microscop (Cătălin

Dumitrescu)

- Analize chimice, fizice şi mecanice pentru cimenturi

cu diverse adaosuri în cadrul Proiectului ECOCEM

(Magdalena Banu, Catalin Dumitrescu, Alina Eparu)

Prepararea reactivilor pentru analize (Maria Boaru şi

Alina Eparu)

Pe lângă aceste teme 

principale, aşa cum am 

menţionat şi cu prilejul 

altor rapoarte, 

specialiştii noştri au fost 

cuprinşi într-un număr 

de teme de cercetare cu 

alte institute atât din ţară 

cât şi din străinătate, de 

exemplu:
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Fotografierea la microscop ale unor detalii

morfologice la briofite (frunză, capsulă, spori,

celule foliare), utile în identificarea corectă a

specimenelor colectate în teren şi pentru realizarea

unui mini-determinator de briofite - Iordan C,

Marinescu R

Analiza probelor biologice prelevate la Castelul

Huniazilor şi întocmirea studiului.

Analiza probelor biologice prelevate la Conacul

Nicolau - Brazi şi întocmirea studiului. Iordan C,

Marinescu R, Mihai L.

Participare la tema de cercetare realizată cu

„Centrul de Antropologie – Fr. Rainer” Bucureşti –

Investigarea sindromului cronic de stres la vârsta a

III-a Metode antropologice de reglare a nivelului de

stres” identificare subiecţi, completare formulare şu

introducere în baza computerizată – Urzeală D.

A. Cercetare pe domeniu

Documentarea permanentă din cărţi de specialitate şi Internet în vederea realizării materialelor

şi a elaborării tematicilor pentru expoziţiile temporare şi itinerante organizate la sediul muzeului

sau în cadrul unor instituţii similare - muzeografii

Documentare pe probleme de conservare - conservatorii

Documentare pe probleme de conservare - restaurare - restaurator S. Mihai

Documentare ştiinţifică şi studiul colecţiilor în vederea realizării unor lucrări de specialitate

Studiul şi cercetarea permanentă a colecţiilor împreună cu conservatorii pe domeniu pentru

întocmirea fişelor analitice pe domeniu (Mineralogie, Paleontologie, Botanică, Nevertebrate -

Entomologie, Nevertebrate Malacologie – Corali - Echinoderme, Vertebrate, Preparate Umede şi

Preparate Anatomo-Patologice)

Determinarea şi cercetarea continuă a patrimoniului în vederea realizării de: achiziţii, donaţii şi

colectări; măsurători; completarea în registrele de colecţii - muzeografi şi conservatori

Determinarea pieselor din cadrul colecţiei de malacologie pe parcursul inventarierii – Mihai C.

Determinarea pieselor noi intrate în colecţii – Col. Căpuse I. – Şerban E

Determinarea pieselor achiziţionate şi valorificate în cadrul standelor muzeale – fluturi în

tablouri 2890 specii diferite - Şerban E (Trim I - 1220 , Trim II -300,Trim III – 300, Trim IV - 1070 )

În cadrul instituţiei noastre se desfăşoară o bogată activitate de cercetare 

interdisciplinară  în completarea  temelor aferente şi anume:
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B.Cercetare pe teren

Specialiştii noştri au fost implicaţi în activităţi de depistare şi ocrotire a rezervaţiilor şi a

monumentelor naturii cu valoare ştiinţifică şi peisagistică din judeţul Prahova, completând lista

monumentelor naturii – muzeul nostru fiind singura instituţie abilitată prin Comisia de Ocrotire

Monumentelor Naturii de pe lângă Academia Română – să întocmească listele de patrimoniu

natural de pe această zonă. Referitor la activitatea de protecţie a mediului s-au realizat deplasări

în zonele protejate, în punctele de interes turistic şi ştiinţific din municipiu şi judeţ, completându-

se lista cu spaţii şi monumente ocrotite, dosare complete cu fotografii şi acte doveditoare, etc.

Am adus contribuţii directe în acest sens menţinând rezervaţiile de valoare naţională şi locală

în cca. 60 de comune ale judeţului Prahova, oprind, într-un fel, sau altul, distrugerea acestora.

Am colaborat cu Agenţia de Protecţia Mediului Prahova şi diferite şcoli din judeţ pentru

protejarea monumentelor naturii şi a rezervaţiilor naturale propuse. În urma colaborării pe bază

de contract cu Consproiect s-au efectuat expertize ecologice în vederea identificării rezervaţiilor

naturale şi monumentelor naturii.

În acest sens s-a 

desfăşurat o activitate de 

documentare şi studiere 

a posibilităţilor de  

integrare a ariilor 

protejate şi a 

monumentelor naturii în 

sistemul european de 

conservare a naturii, în 

condiţiile unei degradări 

explozive a cadrului 

natural judeţean.

În cadrul secţiei „Acvariu”, s-a continuat activitatea de cercetare cu tema „Studii 

privind flora şi fauna ihtiologică de apă dulce”, în cadrul căreia se aprofundează tema 

„Studiul privind condiţiile optime de înmulţire a speciilor de peşti din familia Cichlidae din 

cadrul expoziţiei ihtiologice”. 

În acest domeniu s-au realizat activităţi de: documentare, studiul privind 

comportamentul peştilor de acvariu, boli specifice ce apar la ciclide şi metode de 

tratament, studiul calităţii apei din acvariu.
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C. Din activităţile de depistare şi ocrotire a monumentelor

naturii menţionăm:

Deplasare, realizarea documentaţiei şi eliberarea avizelor

legate de arborii ocrotiţi din localităţile: Breaza, Bertea, Buşteni,

Gorgota, Sinaia, Telega, Valea Doftanei – Ursu D, Frăţilescu V.

Deplasări în teren pentru diferite probleme de mediu;

Măneciu şi eliberarea avizului de construcţie Peco – Ursu D şi

Marinescu R

Deplasări în teren pentru diferite probleme de mediu; Şirna –

studiu arbori seculari (platani), Breaza – identificare şi studiu

spaţiu verde; Floreşti – reabilitarea unei clădiri a Consiliului

Local; P.U.G. – rile pe care le-am avut de avizat: Buşteni,

Vâlcăneşti. – Ursu D şi Marinescu R

Deplasări în teren pentru PUG-uri şi Avize – Câmpina,

Surani, Bucov, Măneciu – Valea Stânii - (Ursu D şi Marinescu R)

Verificarea, fotografierea şi redactarea de răspunsuri pentru

avizarea difreitelor solicitări adresate muzeului – Ursu D,

Marinescu Eliberarea răspunsurilor pentru adresele primite pe

probleme de protecţia mediului şi planuri urbanistice generale. -

Ursu D şi Marinescu R

Verificarea arborilor ocrotiţi cu ocazia lecţiei în teren „Turul

Arborilor Ocrotiţi din Ploieşti”. – Ursu D

Colectarea de material biologic (plante, flori şi inflorescenţe)

pentru îmbogăţirea patrimoniului.- Ursu D

Deplasarea în teren pentru monitorizarea arborilor de

valoare cuprinşi în lista oficială, verificarea vegetaţiei, stabilirea

tăierilor de întreţinere necesare în Rezervaţia dendrologică B-

dul Castanilor – Ursu D

Deplasarea la grădina botanică – Bucov – perimetrarea

arbuştilor

Colaborarea permanentă cu ADPP Ploieşti –pentru

solicitarea de avize la o serie de arbori degradaţi – Ursu D.

Deplasare şi colectare de probe in zona Apostolache, pentru

realizarea unui studiu asupra zonei. – (Giuvelea D)

Realizarea unui dosar privind zonele din Prahova care sunt

incluse in Reteaua Europeana Natura 2000.
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D. Evidenţa şi îmbogăţirea colecţiilor

a. Evidenţa bunurilor muzeale, în noua bază numerică, este o altă importantă activitate

muzeală ce implică şi se implică în procesul de cercetare aplicativă, realizându-se direct pe

patrimoniul deţinut, sub forma fişelor ştiinţifice pe obiect.

Reinventarierea colecţiilor de Mineralogie, Paleontologie, Botanică, Nevertebrate Malacologie,

Nevertebrate Entomologie, Vertebrate, Preparate Umede şi Preparate Anatomo Patologice -

muzeografi şi conservatori

Întocmirea şi completarea listelor de inventar – muzeografi, conservatori.

Inventarieri finalizate înceepând cu numărul de ordine 3 000 000 până în prezent: Colecţiile de

Mineralogie şi Paleontologie – Vasile R, Urzeală D, Enache; Colecţia Botanică - Plante Inferioare.

– Iordan C, Mihai L. Colecţia de Botanică – Plante Superioare – Ursu D, Ioniţă L., Colecţia de

Vertebrate – Marinescu R, Iordache E.

S-a început inventarierea cu 3 000 000 la Colecţia de

Anatomo – Patologice şi Preparate Umede - Giuvelea D, Brânză

Se continuă reinventarierea la piesele din Colecţiile de

Nevertebrate: cca. 20 000 piese au fost separate, introduse în

pungi PVC sau tubuşoare de sticlă, în funcţie de dimensiunea lor

şi cutii de carton conform tipodimensionării pentru colecţia de

Malacologie - Mihai C, Ogrezeanu R.; cca. 20 000 de piese au

fost inventariate pentru colecţia de Entomologie – Şerban E,

Enache N

Realizarea evidenţei computerizate la piesele noi introduse în

patrimoniul muzeului – R. Ogrezeanu

Întocmirea şi completarea registrului unic de evidenţă al

patrimoniului muzeal – Ogrezeanu R

Elaborarea etichete, fişe de evidenţă ale pieselor depozitate

conform tipodimensionării – cutie, raft, modul – muzeografii şi

conservatorii

Realizarea fişelor analitice pentru piesele din colecţii în

vederea realizării unei baze de date informatizată - evidenţă

computerizată (completarea cu încadrarea sistematică, biotopul,

denumirea populară, răspândirea acestora) – muzeografii

Întocmirea fişelor de sănătate pentru piesele participante la

expoziţiile itinerante (fotografiere, măsurare ) – muzeografii şi

conservatorii

Completarea Registrelor de evidenţă şi a Registrelor de mişcare 

a pieselor - muzeografii şi conservatorii
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Revizuirea şi completarea pieselor cu numere noi de inventar şi cu etichete noi – muzeografii 

şi conservatorii

Definitivarea inventarierii bunurilor muzeale, obiecte de inventar şi mijloace fixe şi

tehnoredactarea listelor de inventar - restaurator S. Mihai

Participarea la reinventarierea colecţiei de Nevertebrate Malacologie, scrierea de numere de

inventar, pregătirea punguliţelor cu numere pentru piesele inventariate – restaurator S. Mihai,

conservator C. Brânză, Tehnician Găitănaru L şi Mihai L, gestionar Juverdeanu A şi Nicolae

Pompilia.

Intocmirea situaţiilor finale pe anul 2009 la achiziţii, donaţii şi colectări în cadrul colecţiilor

de către muzeografi şi conservatori şi predarea acestora conservatorului general şi la

contabilitate.

Centralizarea situaţiei pieselor intrate în patrimoniul muzeului pe anul 2009, provenite din

achiziţii, donaţii şi colectări şi predarea la contabilitate – R. Ogrezeanu

Întocmirea situaţiei generale a patrimoniului la sfârşitul anului

2009 (depozite şi secţii) şi predarea la contabilitate – R.

Ogrezeanu

Întocmirea listelor de material didactic pe fiecare colecţie şi

predarea acestora la contabilitate.

Continuarea proiectului MONSTEVID - EVIDENŢĂ

ŞTIINŢIFICĂ PENTRU PROBELE PRELEVATE DIN

MONUMENTE ISTORICE INVESTIGAT ÎN CADRUL

LABORATORULUI având drept scop: Crearea unui sistem

ştiinţific de stocare pe calculator a tuturor informaţiilor

constructive şi de investigaţie în sprijinul restaurării

monumentelor din judeţul Prahova şi din tară, la îndemâna

tuturor specialiştilor, eventual accesibil şi prin internet

Continuarea reinscripţionării lamelor şi întocmirea de fişe de

evidenţă pentru eşantioanele de pictură murală şi mortare vechi.

Introducerea noilor numere de inventar, a fotografiilor locurilor

de prelevare şi a fotografiilor la microscop prin scanare şi

editare (Maria Boaru, Alina Eparu)

Întocmirea de exemplare suplimentare din contractele de

cercetare ale laboratorului pentru biblioteca muzeului

(reconstituire, scanare fotografii, fişe etc) ( M. Boaru)

Întocmirea listelor de inventar pentru mortare şi pictură

Întocmirea listelor de subinventar pentru materialele şi

substanţele de laborator (Eparu A., M. Banu)
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Activitatea de îmbogăţire a patrimoniului muzeal

În anul 2009, patrimoniul muzeal s-a îmbogăţit astfel:

Achiziţii, Donaţii, Colectări şi Mulaje - 5 achiziţii – 59 buc. în valoare de 2 258 lei, din care:

paleontologie – 4 buc. în valoare de 18 lei, mineralogie – 6 buc. în valoare de 60 lei;

nevertebrate entomologie – 5 buc. în valoare de 85 lei; vertebrate – 44 buc. în valoare de 2 095

lei; 2 donaţii - 5 buc. în valoare de 440 lei din care: paleontologie – 4 buc. în valoare de 90 lei;

vertebrate – 1 buc. în valoare de 350 lei; 2 colectări – 134 buc. în valoare de 76,5 lei, din care:

plante Inferioare – 133 buc. în valoare de 66,5 lei; vertebrate – 1 buc. în valoare de 10 lei;

mulaje – 18 buc. în valoare de 5,4 lei; plante Inferioare – 18 buc. în valoare de 5,4 lei. Total -

216 buc. în valoare de 2 779,9 lei

S-a continuat activitatea de îmbogăţire a colecţiei de peşti

exotici prin achiziţia următoarelor exemplare (Gina Golişeschi):

Lab- Xiphophorus helleri – 8 exemplare, Poecilia reticulata – 15

exemplare; Symphysodon discus – 1 exemplar; Trichogaster

trichopterus – 1 exemplar; Hyphessobricon innesi – 8 exemplare;

Carassius auratus – 9 exemplare; Pterophyllum scalare – 20

exemplare; Pelvichachromis subocellatus – 1 exemplar;

Gymnocorimbus ternetzi – 5 exemplare; Acanthodoras costatus –

1 exemplar; Puntius tetrazona – 4 exemplare; Pangasius sutchi –

2 exemplare; Xiphophorus maculatus – 7 exemplare; Tetraodon

lineatus – 2 exemplare; Hemichromis bimaculatus – 2 exemplare;

Labeo bocolor – 1 exemplar; Macopodus opercularis – 2

exemplare; Cichlasoma biocellatum – 10 exemplare;

Hemichromis lifalili – 2 exemplare

S-a continuat activitatea de întreţinere şi conservare a

materialului biologic existent (de înmulţire a plantelor şi peştilor din

acvariu) (G. Golişeschi). Astfel s-au înmulţit următoarele specii de

peşti: Poecilia reticulata; Xiphophorus hellerişi următoarele specii

de plante: Anubis nana; Najas indica; Cryptocoryne cordata;

Microsorium pteropus. De asemenea s-au achiziţionat specii noi

de plante: Anubius nana; Naja indica; Cryptocoryne cordata;

Vallisneria spiralis; Elodea canadensis.

Îmbogăţirea colecţiilor muzeului prin prelevarea de probe de

mortare vechi, piatră şi pictură murală (145de probe),de la

monumente din judeţul Prahova şi din ţară (M. Banu, M. Boaru)
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Conservare – restaurare; 

păstrarea şi prelungirea vieţii colecţiilor 

O activitate preventivă şi permanentă realizată de muzeografii şi conservatorii pe domeniu ce

are în vedere: menţinerea pieselor din patrimoniului muzeal constituit în colecţii (depozitate pe

principiul tipodimensionării, sau a pieselor din colecţii etalate în muzeu şi la secţiile din judeţ) în

condiţii optime de microclimat; verificarea stării de conservare (sănătate), consemnarea în fişele

de sănătate şi în registrele de colecţii; valorificarea în cadrul expoziţiilor temporare, temporare

itinerante şi a lecţiilor

Verificarea periodică a stării de conservare a pieselor din cadrul colecţiilor de Mineralogie,

Paleontologie, Botanică – Plante inferioare, Botanică – Plante superioare, Nevertebrate

Entomologie, Nevertebrate Malacologie şi Alte Nevertebrate, Vertebrate, Preparate Umede şi

Preparate Anatomo patologice, din depozite, expoziţii permanente şi diorame – muzeografi şi

conservatori

Activităţi pentru organizarea expoziţiilor:

- Pregătirea pieselor necesare organizării expoziţiilor temporare itinerante în vederea

transportului, în funcţie de colecţie: verificarea stării de sănătate, desprăfuire, spălare,

dezinsecţie, dezinfecţie, fotografiere, întocmirea documentaţiei necesare, ambalare individuală –

intermediară în netex, hârtie, material P.V.C. şi finală în cutii carton sau cutii de lemn

corespunzătoare pentru transport, respectând pe cât posibil normele de conservare şi asigurând

astfel o protecţie deplină a pieselor împotriva factorilor de risc

- Intocmirea documentaţiilor pentru expoziţiile itinerante:

1. „Comori ale adâncului - Agatele”, Roman, judeţul Bacău

Muzeograful şi conservatorul pe domeniu au strâns piesele din cadrul expoziţiei temporare

itinerante în vederea transportului. Piesele au fost verficate şi ambalate individual intermediar în

hârtie, folie PVC, final în cutii de carton . Reintroducerea pieselor în depozit – 98 buc - R. Vasile,

D. Urzeală.
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2. „Tenacitate, Rezistenţă, Longevitate” Baia Mare

Intocmirea documentaţiei – asigurare de transport CARGO pentru expoziţia itinerantă

organizată la Muzeul de Mineralogie Baia Mare. - Mihai C, Ogrezeanu R. Ambalarea celor 130

piese din cadrul expoziţiei itinerante la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare - Mihai C,

Ogrezeanu R

3. „Miraculoasele Nevertebrate” – Sinaia.

Strângerea pieselor din cadrul expoziţiei temporare itinerante – 115 piese tridimensionale,

organizată la Muzeul Rezervaţia Bucegi Sinaia. Piesele au fost verificate şi ambalate individual

intermediar în hârtie, folie PVC şi final în cutii de lemn - C. Mihai, R. Ogrezeanu

4. „Oraşul Ascuns – Reciful Coralier” - Bârlad

Pregătirea, ambalarea celor 141 piese din cadrul expoziţiei itinerante pentru Muzeul „Vasile

Pârvan” Bârlad - Mihai C, Ogrezeanu R Bârlad - Mihai C, Ogrezeanu R

5. „Farmacia Veche” – Vălenii de Munte

Sortarea de către muzeograf şi conservator a pieselor pentru expoziţia temporară itinerantă,

organizată la Muzeul Natura Văii Teleajenului Vălenii de Munte – 66 piese tridimensionale.

Pentru acestea s-au fotografiat piesele, au fost întocmite fişe şi s-a completat registrul de

mişcare (D. Ursu, L. Ioniţă )

6. Expo EUROPRAHOVA

Selecţionarea, verificarea şi ambalarea unui număr de 42 piese pentru expoziţia organizată

la Liege - Belgia – întocmirea fişelor şi a fotografiilor pentru piesele participante la expoziţie. -

Mihai C, Şerban E, Vasile R, Neagu M, Marinescu R, Ursu D, Ogrezeanu R, Enache N, Urzeală

D, Ioniţă L., Iordache E.

Activităţi în depozitele muzeului - conservatori: R. Ogrezeanu, C. Enache, D. Urzeală, L.

Ioniţă, N. Enache, M. Toma, E. Iordache, C. Brânză şi tehnician L. Mihai

Verificarea şi înregistrarea factorilor de microclimat (U.R.% şi t°) în spaţiile de expunere şi

depozitare. În funcţie de natura pieselor ce aparţin colecţiilor existente, s-au realizat de către

conservatorii pe domeniu în această perioadă
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activităţi de: desprăfuire, spălare, dezinfecţie, dezinsecţie prin pensulare cu White spirt, tratare cu

naftalină, Raid gel, Raid granule, insecticide, formolizare a pieselor, completarea lichidului de

conservare periodic sau la nevoie ambalarea intermediară şi finală a pieselor depozitate, în

funcţie de natura şi dimensiunea lor – netex, folie PVC, tubuşoare de sticlă, cutii carton

continuare etichetare piese, cutii şi moduli de depozitare, desprăfuire şi întreţinere moduli de

depozitare, continuarea tipodimensionării şi aranjării colecţiilor în spaţiile de depozitare -

muzeografi, conservatori

Întocmirea şi completarea fişelor de sănătate

Asigurarea cu materiale necesare continuării activităţii de conservare la secţii

Reinventarierea întregului patrimoniu muzeal cu 3 000 000

Selecţionarea atentă de către muzeograf şi conservator, scoaterea pieselor din depozite pentru

lecţii. Botanică - Plante superioare (30 piese/lecţie); Nevertebrate Entomologie - (30 piese/lecţie);

Nevertebrate Malacologie şi Corali, Echinoderme – (35 piese/lecţie); Vertebrate - (25

piese/lecţie).

Trim I - au fost susţinute 122 lecţii la care au

fost prezentate piese din cadrul colecţiilor

Trim II - au fost susţinute 98 lectii la care

au fost prezentate piese din cadrul colecţiilor

Trim III - au fost susţinute 12 lectii in

cadrul CLUBULUI DE VACANŢĂ

Trim IV – au fost susţinute 48 lecţii la

care au fost prezentate piese din cadrul

colecţiilor

Verificarea stării de sănătate a pieselor

folosite la lecţii şi expoziţii, tratare

corespunzătoare şi menţinerea lor în

carantină (R.Marinescu, Şerban E,

E.Iordache, Enache N )

Expoziţii temporare la sediul muzeului

1. “Natură în Alb – Negru”- Selecţionarea, verificarea şi etalarea unui număr de 70 piese (18

malacologie, 22 entomologie, 10 mineralogie, 15 vertebrate, 5 botanică) Mihai C, Şerban E,

Vasile R, Neagu M, Marinescu R, Ursu D, Ogrezeanu R, Enache N, Urzeală D, Ioniţă L.,

Iordache E.

2. „Vederi din Universul de dincolo de vedere”- Selecţionarea, verificarea şi etalarea unui

număr de 27 piese – Vasile R, Urzeală D
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Verificarea stării de sănătate la piesele din colecţiile: Botanică – Plante inferioare -

Bryophyta (C. Iordan, R. Marinescu, L. Mihai) ; Botanică – Plante superioare – I. Morariu (D.

Ursu, L.Ioniţă); Nevertebrate Entomologie – I. Căpuşe ( E.Şerban, N.Enache, M.Toma);

Nevertebrate Malacologie – Gasteropode, Lamellibranchiate (C. Mihai, R. Ogrezeanu );

Vertebrate – Păsări, Mamifere (M. Neagu, R. Marinescu, E. Iordache); Preparate Umede –

Anatomie, Entomologie (D. Giuvelea, C. Brânză); Preparate Anatomo patologice - Calculi (D.

Giuvelea, C. Brânză)

Activităţi în sălile muzeului - conservatori: R. Ogrezeanu, C.

Enache, D. Urzeală, L. Ioniţă, N. Enache, M. Toma, E. Iordache, C.

Brânză

S-au realizat de către conservatorii pe domeniu în funcţie de

natura pieselor (preparate uscate, mulaje, plante artificiale sau

preparate umede) - activităţi de: desprăfuire, spălare, dezinfecţie,

dezinsecţie, schimbarea soluţiei de conservare la preparate umede,

înlocuire etichete la nevoie, în sălile de:

Antropogeneză – Colecţia de Paleontologie - C. Enache, R.

Ogrezeanu, R. Vasile; Colecţia de Antropologie - C. Brânză, R.

Ogrezeanu, D. Giuvelea; Colecţia de Vertebrate - E. Iordache, R.

Ogrezeanu, M. Neagu;

Anatomie – Colecţia de Preparate Umede şi Preparate Anatomo

– patologice - C. Brânză, R. Ogrezeanu, D. Giuvelea
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Ecologie Umană – Colecţia de Mineralogie - R. Vasile, D. Urzeală, R. Ogrezeanu

Protecţia Naturii - Colecţia de Nevertebrate Entomologie –N. Enache, M. Toma, R. Ogrezeanu,

E. Şerban; Colectia de Plante superioare –L. Ioniţă, R. Ogrezeanu, D. Ursu; Colecţia de

Nevertebrate Malacologie, Corali, Echinoderme – R. Ogrezeanu, C. Mihai; Colecţia de Vertebrate

– E. Iordache, R. Ogrezeanu, M. Neagu

S.O.S Natura – Colecţia de Vertebrate - E. Iordache, R. Ogrezeanu, M. Neagu

Ecosisteme Antropice - Colecţia de Plante superioare – Completarea expoziţiei de bază cu 27

mulaje cu fructe şi legume - L. Ioniţă, D. Ursu; Colecţia de Vertebrate – E. Iordache, R.

Ogrezeanu, M. Neagu, Marinescu R

Din cauza lucrărilor de consolidare a Palatului Culturii - spaţiul expoziţional s-a restrâns, aşa

că din primul trimestru al anului am început dezafectarea sălilor de Anatomie, Genetică şi

Antropogeneză. Au fost strânse piesele (mulajele) iar unele dintre vitrine au fost mutate in sala de

Populaţie, care s-a transformat astfel in sală de Anatomie şi Genetică. Piesele ce aparţin

colecţiilor de Vertebrate şi Antropologie, li s-a verificat starea de sănătate, înainte de introducerea

lor în depozit, s-au desprăfuit, spălat şi ambalat. Intervenţiile realizate asupra pieselor sunt

menţionate în caietul de muzeu.

Activităţi în secţiile din judeţ:

În acest an s-au realizat deplasări la secţiile din judeţ Muzeul Rezervaţia Bucegi Sinaia,

Muzeul Sării Slănic, Muzeul Natura Văii Teleajenului, Muzeul Flori de Mină Cheia pentru:

verificarea condiţiilor de microclimat ( factori: t°şi U.R.%) şi a stării de sănătate a pieselor

etalate în spaţiile de expunere, din cadrul colecţiilor Botanică – Plante superioare, Botanică –

Plante inferioare, Mineralogie, Vertebrate, reinventarierea, întocmirea listelor de subinventar şi

predarea lor – R. Ogrezeanu, L.Ioniţă, L.Mihai, R. Vasile, D. Urzeală, R. Marinescu, E. Iordache
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Muzeul Natura Văii Teleajenului Văleni - R.Ogrezeanu, R. Marinescu, E.Iordache, D.Ursu,

L.Ioniţă – s-au selecţionat 51 piese (păsări şi mamifere), 7 buc. plante artificiale şi 59 piese

Farmacia veche, s-au pregătit corespunzător pentru transport şi s-au predat pe liste de

subinventar.

D. 4. VALORIFICAREA cercetării, conservării şi restaurării – obiectiv de mare importanţă din

cadrul activităţii noastre, s-a concretizat prin:

Realizarea ghidajului în Muzeu în săptămânile de servici şi implicarea muzeografilor în alte

acţiuni desfăşurate la sediul muzeului – au fost ghidate un număr de 178 de grupuri –4081 de

persoane: Trim II - 61 grupuri – 1666 pers – venit 1666 lei; Trim III - 27 grupuri – 297 persoane –

venit 594 lei; Trim IV- 48 grupuri – 1165 pers – venit 2330 lei.

Organizarea si desfasurarea Simpozinului International Interdisciplinar „Natura si Omul” editia a

XX - a, organizat la Văleni şi Slănic – 30 sept. - 1, 2 oct. 2009. Tematica simpozionului a

cuprins două secţiuni: I. „Ape curate pentru binele comunităţii, proiectul european „Mai informaţi,

mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”; II. Universul salin. 200

de ani de la naşterea inginerului Carol Crăciun Caracioni – Em. Iancu, M. Ghiţă Mateucă

,colectiv muzeu.

Deschiderea oficială a Muzeului Natura Văii Teleajenului organizat pe principii dioramatice,

reprezentand flora şi fauna Văii Teleajenului, 30 sept. 2009.

Editarea în cadrul tipografiei noastre de materiale publicitare pentru expoziţii temporare,

itinerante, programe, diplome, pliante, oferte educaţionale pentru scoli, grădiniţe etc. din care

menţionăm: anuarul Natura şi Omul, broşurile: „Rolul dezbaterii publice”, „Muzeul Sarii Slanic”,

„Flora si fauna Muntilor Bucegi”, „Cultura arborilor pitici”, „Lumea cristalelor”, „Boli ale aparatului

respirator”, etc. (Boris Paraschivescu, Juverdeanu Agapia).
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Expoziţii temporare şi itinerante organizate la sediul muzeului sau la alte muzee din ţară:

„Din lumea celor care nu cuvântă” – 16 martie 2009 – 16 aprilie 2009 expoziţie de desene

(expoziţia a cuprins peste 300 de desene premiate în cadrul celei de a III- a ediţie a concursului

judeţean de pictură şi creaţie literară „Cuvânt şi Culoare” lucrările aparţin elevilor din clasele I-I

din intreg judeţul Prahova. La vernisaj au participat învăţătoare de la diferite şcoli premiate din

judeţ dar şi domnul Dinu Voirel – din partea Inspectoratului Şcolar. (Mihai C, Urzeală D,

Rădulescu V, Pişcociu C).

„Poveste despre Darwin” expoziţie de fotografii cu aspecte din viaţa şi activitatea lui Ch. Darwin

cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui 12. febr. 2009 - Realizarea pliantului, afişului, a

comunicatului de presă – Mihai C, Şerban E, Ioniţă L, Urzeală D, Rădulescu V, Pişcociu C.)

„Eco- Calendarul”

2 febr. 2009 – Ziua Zonelelor Umede (Marinescu R,

22 martie 2009 – Ziua Internaţională a Apei (Marinescu R, Giuvelea D, Boaru M, C. Brânză)

5 iunie - Ziua Mediului –– cu tema „Protecţia mediului” - (organizatori Marinescu R, Giuvelea D,

Grigorescu A)

8 iunie – Ziua Oceanelor - Mihai C, Şerban E, Marinescu R

„Comori ale adâncului – Agatele” expoziţie itinerantă organizată la Muzeul de Ştiinţele Naturii

Roman. Expoziţia a cuprins un număr de 99 piese din cadrul colecţiei de mineralogie şi pe durata

expoziţiei 1.10.2008 – 17.03.2009 a fost vizitată de cca. 1000 persoane. (cf. biletelor vândute) –

1000 lei – Vasile R, Urzeală D.
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„Natură în Alb – Negru” - 16 mai 2009 – care a cuprins piese din colecţiile de nevertebrate

(malacologie, corali, echinoderme, artropode), vertebrate (păsări şi mamifere) – expoziţie

organizată pentru „Noaptea Muzeelor” (organizatori Mihai C, Şerban E, Vasile R, Ursu D, Neagu

M, Marinescu R, Ogrezeanu R, Enache N, Ioniţă L, Urzeală D, Iordache E; colaboratori

Pişcociu C, Rădulescu V) expoziţie strânsă în 11 sept. 2009

”Copiii sarbătoresc Ziua Mediului” – 5 iunie 2009 - expoziţie de desene unde au expus copii de

la Şc. Sf. Vasile inv. Marin Cristina (organizatori Mihai C, Ogrezeanu R; colaboratori D.Urzeală,

Pişcociu C, Rădulescu V şi Stoica T) expoziţie strânsă în 23 sept. 2009

„Copiii sărbătoresc Ziua Oceanelor” - 8 iunie 2009 – expoziţie de desene unde au expus

expus copii de la Lic. Jean Monet - inv. Sanda Valentina (organizatori Mihai C, Ogrezeanu R;

colaboratori D.Urzeală, Pişcociu C, Rădulescu V şi Stoica T)

„Vederi din Universul de dincolo de vedere” – 22 aprilie 2009 Participarea muzeografilor şi

conservatorilor la expoziţia organizată cu ocazia Zilei Pământului şi Anului Internaţional al

Astronomiei (organizatori D. Mihu, R.Vasile, D.Urzeală; colaboratori Mihai C) expoziţie strânsă

în 11 sept. 2009

„Tenacitate, Rezistenţă, Longevitate” expoziţie itinerantă la Muzeul de Mineralogie Baia Mare.

Expoziţia ce a cuprins 67 piese din colecţiile de malacologie şi paleontologie. Expoziţia s-a

bucurat de 5170 vizitatori şi VENITUL ADUS – 1 000 RON. (10 oct 2008 - 1 aprilie 2009) -

(organizatori Mihai C, Ogrezeanu R)

„Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili, pentru râuri curate în judeţul Prahova” –

expoziţie organizată cu imagini din activităţile desfăşurate – proiect Phare Componenta 2 –

democratie, protecţia mediului protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi

ocuparea forţei de muncă. – (organizatori Giuvelea D, Grigorescu A, Brânză C)

„Oraşul Ascuns – Reciful coralier” – expoziţie itinerantă organizată la Muzeul Vasile Pârvan din

Bârlad – cu ocazia zilelor patrimoniului. Expoziţia a cuprins 141 de piese tridimensionale şi 14

planşe cu informaţii şi fotografii. Au fost realizate materialele publicitare - pliante şi afişe.

Expoziţia a fost montată în data de 17 septembrie 2009. Vernisajul expoziţiei s-a realizat în 20

septembrie. A fost semnat contractului de colaborare - Venit adus – 1000 Ron – Organizatori

Mihai C şi Ogrezeanu R – colaboratori Urzeală D, Pişcociu C, Paraschivescu B.
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„Miraculoasele Nevertebrate” expoziţie

itinerantă la Muzeul Rezervaţiei Bugegi din

Sinaia. (Iunie 2008- 16 sept.2009)

„Aripi şi petale” – expoziţie temporară la

Muzeul Omului Ploieşti 04. 2008 - 25. 09.2009

„Farmacia Veche” – expoziţie organizată în

sala de expoziţii temporare a noului muzeu din

Văleni – Organizatori - Ursu D, Ioniţă L;

colaboratori – Urzeală D, Rădulescu.

„Vederi din Universul de dincolo de vedere” –

expoziţie itinerantă organizată în 20. 11.2009 –

la sediul Colegiului I.L. Caragiale ( Mihai C,

Mihu D, Ioniţă L)

„Dezvoltare Durabilă – DE CE?” –expoziţie

realizată în colaborare cu Alianţa Franceză -

29.10.2009 (Mihai C, Şerban E, Marinescu R,

Ioniţă L, Rădulescu V, Urzaelă D)

„Sansă la o viaţă independentă” – expoziţie

realizată în colaborare cu Asociaţia de sprijin a

copiilor cu handicap fizic - Filiala PH –

18.11.2009 (Mihai C, Şerban E, Ioniţă L,

Urzeală D)

Strângerea expoziţiei de bază din sălile de

Anatomie, Genetică şi Antropogeneză în

vederea începerii lucrărilor de consolidare ale

palatului. - Martie 2009

Manifestări complexe

- Participarea Muzeului Judeţean de Ştiinţele

Naturii la Expoziţia EUROPRAHOVA 2009,

Liege, Belgia, 29 mai – 1 iunie 2009 cu o

expoziţie specifică - floră, faună, bogăţii

nataurale, peisaj cultural etc.; realizarea

expoziţiei, organizarea deplasării, materiale

promoţionale, montare-demontare, ghidaj,

valorificare în mass media: Em. Iancu, M. Ghiţă

Mateucă, N. Dima, A. Roth, M. Banu, V.

Urzeală, C. Petre

Noaptea Muzeelor – 16.05.2008 – Activitate

realizată în cadrul programului internaţional a

reunit mai multe acţiuni: - vizitarea muzeului,

vizitatea expoziţiei „Natură în Alb – Negru” şi

spectacolului prezentat de elevii clasei a II –a

din cadrul şcolii Sf. Vasile inv. Iuliana

Mihăilescu. In amenajarea expoziţiei au fost

implicaţi muzeografii şi conservatorii pe domenii

dar şi serviciul de supraveghere din muzeu, iar

pentru acţiune a fost prezent tot personalul

muzeului până la ora 24°°. Pentru această

activitate au fost realizate - pliantele „Darurile

Zânei Geea” şi „Ghicitori in Alb- Negru” iar cei

mici au găsit baloane in sălile muzeului. Muzeul

a fost vizitat de 945 persoane – f.p.



31

Ziua copilului – 1.06.2008 – participarea

muzeografilor la spectacolul „Sunt un copil din

România” – organizat de 1 iunie cu copiii

grădiniţei Bucov – ed. Popa Gabriela şi

prezentat în sala de Antropologie a muzeului

„Zilele Oraşului Ploieşti” 29-30-31 mai 2009 in

care muzeul a fost deschis pentru publicul

ploieştean si a fost vizitat gratuit de 9 200 pers

–f.p. Tot personalul din muzeu a participat la

această activitate supraveghind, şi oferind

explicaţii celor interesaţi iar accesul în muzeu

s-a realizat până la orele 24 in zilele de 29-30

mai şi până la 17 in 31 mai 2009.

Lecţii

Realizarea pliantelor şi a CD-urilor cu poze

pentru gradiniţele participante la programul

„Vreau să Ştiu” – venit –14 piante = 840 lei (10

grădiniţe x 60 RON şi 2 grădiniţe x 120 RON)

Clubul de vacanţă - organizat in muzeu pe

perioade vacanţei elevilor a cuprins 12 lecţii şi

3 deplasări in teren. La program au participat

114 copii – Venit adus 114 x 30 = 3 420 lei

Programe, proiecte

Programului „Lecţia în Muzeu” – de către

muzeografii – MihaiC, Neagu M, Şerban E,

Ursu D, Iordan C, Vasile R, Marinescu R –

TOTAL –178 lecţii

Programului „Vreau să Ştiu” - de către de

către muzeografii – Mihai C, Neagu M, Şerban

E, Ursu D, Vasile R, Marinescu R - TOTAL –

115 lecţii

Cercuri pedagogice - 4 lecţii -

Trim I – 2 ( Iordan C) Trim IV – 2 (1 Ploieşti -

Ursu D, Marinescu R 1 Văleni Marinescu R)
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Programul Social „Fereastră spre Comunitate” – susţinut de

muzeografii care realizează ghidajul în cadrul Muzeului - TOTAL – 16 grupuri , 1 expoziţie =

367 pers

Trim I – 5 grupuri fără plată - totalizând 63 persoane. Trim II - 5 grupuri fără plată - totalizând

184 persoane. Trim III - 5 grupuri fără plată - totalizând 46 persoane. Trim IV – 1 grup şi 1

expoziţie „Sansă la o viaţă independentă” – totalizând 74 pers

Programul de Educaţie Familială CAFE – Program european "Educaţie şi formare pe tot

parcursul vieţii", sub-programul Grundtvig, Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru

Cultură (DG Culture) –

28 – 31.03. 2009 - deplasare la Paris. Programul urmează a fi realizat în colaborare cu instituţii

din Franţa, Belgia, Germania, Lituania şi Grecia.

In cadrul întâlnirilor a fost perzentat un CD activitatea muzeului iar accentul s-a pus pe

activitatea educativă - Şerban E

Pregatirea unui studiu in cadrul proiectului Cafe pentru Romania pe tema “Paternitatea in

Europa, convergente, divergente, socio-culturale.”

verificarea permanenta a site-ului proiectului Cafe - Grundtvin, colaborarea, pregatirea,

asigurarea corespondenţei şi a documentaţiei pentru implementarea proiectului Cafe,

Proiectul “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”,
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Phare Componenta 2 – (Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă) prin următoarele activităţi:

Realizarea prezentarii in Power Point a proiectului in desfasurare,

Deplasari in teren in zona Apostolache pentru adunarea de informatii in privinta intocmirii unei

cereri de finantare pentru aplicarea in cadrul liniei de finantare pe fondurile structurale.

Participarea la Alianta Franceza cu prezentarea proiectului, in cadrul sesiunii de informare cu

tema ,,Aurul albastru- miza Planetei, unde au participat copii si profesori de la scolile si liceele din

Ploiesti, alaturi de inspectorul de biologie Gheorghe Dragusoiu.

Organizarea si participarea la actiunea de colectare a deseurilor din zona Boldesti Scaeni cu

participarea elevilor de la Grupul Scolar Pentru Industia Sticlei Boldesti Scaeni si Scoala

Generala Nr. 1 Boldesti Scaeni in cadrul proiectului

Colaborarea, pregatirea şi asigurarea corespondenţei şi a documentaţiei şi implementarea

acestor proiecte

Realizarea de întâlniri de informare si întâlniri în cadrul grupului de lucru cu reprezentanti ai

autoritatilor locale, profesori si elevi din zonele implicate in activitatile proiectului, precum si

reprezentati ai institutiilor raspunzatoare de protectia mediului.

Participare la întâlniri de informare cu studenti si elevi din Ploiesti pentru prezentarea proiectului.

Realizarea documentatiei de implemantare, finalizare a proiectului. (Adela Grigorescu, Iulia

Lăpădat, Denisa Giuvelea, Dragos Grigorescu, Steluţa Coculescu)
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Realizarea diplomelor ca multumire celor care s-au implicat în

activitatile proiectului - (Giuvelea D, Urzeală D)

Pregatirea realizarii volumului de lucrari prezentate in cadrul

simpozionului ,,Ape curate pentru binele comunitatii”, ce a avut

loc în luna septembrie la Vălenii de Munte in data de 30

septembrie 2009. (Giuvelea D, Urzeală D)

Programul „Clubul de Vacanţă” – desfăşurat pe perioada

vacanţei de vară a elevilor in lunile iunie – iulie –august. Au fost

susţinute un număr de 12 lecţii de către muzeografii Mihai C,

Marinescu R, Şerban E, Vasile R, Iordan C, Ursu D elevilor

înscrişi în Clubul de Vacanţă. S-au realizat 3 lecţii în natură şi

anume „Turul arborilor ocrotiţi din Ploieşti” – muzeograf Ursu D

„Naşterea unui Muzeu – Muzeul din Văleni – Muzeograf Serban

E şi Marinescu R, „Plante din zona montană” – excursie la

muntele Roşu

Intalniri săptămanale cu reprezentanţi de la Consiliul Judetean

Prahova, Agentia pentru Protecţia Mediului Prahova si Direcţia

Silvică Prahova pentru a stabili realizarea unei propuneri de

proiect privind situl Pădurea Plopeni şi aplicarea cererii de

finantare la programul Programul Operational Sectorial de Mediu,

AXA PRIORITARĂ 4 - Implementarea sistemelor adecvate de

management pentru protejarea naturii. – (Giuvelea D)

Conferinţe, Cursuri şi Comunicări, Dezbateri, Şedinţe de

informare
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„Planeta are nevoie de tine” – seminar organizat în colaborare

cu RASP Ploieşti. – realizarea comunicatului de presă – 5 iunie

2009

„Mecanisme şi dispozitive pentru punerea în evidenţă a

câmpurilor” – conferinţă organizată în colaborare cu Fundaţia

Oamenilor de Ştiinţă Prahova conferinţă susţinută de dl. ing.

Georgică Lupchian de la Universitatea Transilvania Braşov.- 4

iunie 2009

„100 de ani de la naşterea compozitorului Paul Constantinescu”

– profesor universitar, compozitor, membru al Academiei

Române conferinţă organizată la Bucureşti la Academia

Română şi comemorarea la cimitirul Bellu.- Mihai C, Şerban E,

Marinescu R, Ogrezeanu R. – 30.06.2009

„Darwin – personalitate marcantă a biologiei” – 5 iunie 2009

conferinţă prezentată la Văleni de munte cu ocaziea „Zilelor

Colegiului N. Iorga” – Marinescu R, Iordan „Frunza de Stejar” –

concurs al grădiniţelor din judeţ organizat de muzeu în

colaborare cu Casa de Cultură din Plopeni – Iordan C

Participare la Şedinţele de Consiliu – Urbanism 10 sedinţe (4

şedinţe trim I, 3 sedinţe trim II, 3 sedinţe trim IV ). – Ursu D,

Şerban E, Marinescu R

Dezbaterea „Comunitatea şi penitenciarul în parteneriat pentru

reintegrarea socială a persoanelor care au suferit sancţiuni

penale” – 26 iunie 2009 – Mihai C, M. Ghiţă Mateucă
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Cu ocazia Simpozionuluiu „Natura şi Omul” au fost prezentate mai multe lucrări : „Apa

esenţa vieţii” - Muzeograf Corina Iordan; „Apa şi Viaţa” – Muzeografi Corina Mihai şi Ecaterina

Şerban; Sarea – minereu cu răspândire globală – Muzeograf Rodica Vasile ;

Susţinerea prezentării „Apa seva vieţii” în cadrul unui cerc cu primarii din Jud Prahova.

Efectuarea de către tot personalul a 6 zile (2 pe luna noiembrie şi 4 pe luna decembrie) de

concediu fără plată – impuse de guvern.

Cursuri ale Universităţii „Francisc Rainer”:

Universitatea Populară „Francisc Rainer” – segment instituţional de larg interes în sfera

educaţională conform pliantului program a organizat desfăşurarea următoarelor cursuri tematice:

Cursuri tehnico-aplicative – frumuseţe, sănătate, relaxare: cosmetică, coafură, frizerie,

manichiură – pedichiură, masaj de relaxare; coordonator: Emilia Iancu

Pe lângă Muzeul de Ştiinţele Naturii şi sub îndrumarea specialiştilor noştri şi-au desfăşurat

activitatea o serie de cercuri ştiinţifice, cluburi etc.: “Cerc de antropologie” (tineret) – E. Iancu;

“Cerc de creativitate umană” (vârsta a treia) – E. Iancu; “Micii naturalişti” – M. Neagu, C. Mihai,

E. Şerban; „Clubul de vacanţă” – Niţu F., muzeografi; „Clubul Escamonde” – E. Iancu,

muzeografi; “Micii acvarişti” – G. Golişeschi

În scopul extinderii şi intensificării relaţiilor muzeu – şcoală, instituţia noastră a încheiat in anul

2009 89 protocoale de colaborare cu licee, şcoli, grădiniţe etc (Emilia Iancu, Micu Constanţa).

În acest scop, în cadrul programului interactiv „Vreau să ştiu” s-au purtat discuţii şi s-au încheiat

38 de protocoale de colaborare cu 38 de instituţii de învăţământ de stat si particulare din judet :

Grădiniţa nr. 28 Ploieşti, Grădiniţa nr. 47 Ploieşti,Gradinita „Scufita rosie” si Gradinita nr.3 (Micu

C.). În cadrul programului interactiv „Lecţia în muzeu” s-au încheiat 51 de protocoale de

colaborare cu şcoli şi licee din judeţele: Prahova, Vrancea, Bucuresti dintre care menţionăm:

Inspectoratul Şcolar Prahova, Şcoala Prof. N. Simache, Şcoala Elena Doamna, Lic. Al. I Cuza

Ploieşti, Sc. Pia Bratianu Bucuresti, Sc. Gologanu Vrancea etc (Micu Constanţa, Niţu F.).



37

Activitatea de popularizare a acţiunilor muzeale

Tehnoredactarea materialelor de popularizare - pliante, afişe, diplome pentru toate acţiunile şi

expoziţiile temporare şi itinerante - Urzeală D, Rădulescu V, Pişcociu C

Conceperea şi realizarea fişelor pentru lecţiile din cadrul programului „Vreau să ştiu” - Neagu M,

Mihai C, Şerban E, Ursu D, Vasile R, Marinescu R; Urzeală D, Pişcociu C

Menţinerea unei colaborări şi legături permanente cu educatoarele şi învăţătoarele în vederea

cunoaşterii ofertei de lecţii şi a programului „Vreau să Ştiu” - muzeografii – Neagu M, Mihai C,

Şerban E, Ursu D, Vasile R, Marinescu R.

Aceste lecţii se ţin la cererea cadrelor didactice şi datorită

intensificării legăturilor stabilite de muzeu cu şcoala, numărul

lor a crescut foarte mult.

În cadrul cabinetului metodologic al muzeului, s-au

desfăşurat activităţi de pregătire a unor lucrări de diplomă şi

licenţă, lucrări de gradul I în învăţământ, cursuri de

perfecţionare în domeniul muzeografiei, cercuri pedagogice,

diferite referate ce se susţin la întâlnirile didactice din cadrul

catedrelor de biologie şi geografie.

Realizarea strategiei de dezvoltare atât a instituţiei muzeale

cât şi a activităţii acesteia, a constituit baza unor planuri

foarte bine documentate.

Formare profesională - Cursuri de specializare

Participare în perioada 19 – 24 iulie la cursul CONNECTION

– „Educatia Adulţilor în Organizaţii Culturale” – organizat de

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură din Bucureşti la

Izmir - Turcia. – Mihai C şi Şerban E.
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Curs de Restaurare Bunuri Culturale organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

din Bucureşti - Mihai S.

Master in cadrul SNSPA - Managementul Proiectelor – Giuvelea D

Menţinerea legăturii cu grădiniţele, scolile, educatoarele , invăţătoarele şi profesoarele şi a unei

bune planificări a lecţiilor pe zile şi ore – Referent Micu Constanta.

Menţinerea corespondenţei electronice cu diverse instituţii – D. Urzeală

Popularizarea campaniilor Vier Pfoten Romania - „Stop it” şi „Stop cruzimii faţă de animale!” prin

afişarea posterelor campaniei la afişierul muzeului. – Marinescu R.

Realizare materiale informaţionale la acţiunile muzeului în colaborare cu Casa de Cultură

Plopeni (afişe, invitaţii, program, diplome la acţiunile: „Zilele Nichita la Plopeni”, „Frunză de

stejar”, „Stejarul de aur”, Tabăra de pictură – Vara în culori, Tabăra internaţională de sculptură,

Tabăra internaţională de artă plastică Vintilă Făcăianu, Vernisajul expoziţiei de desen şi pictură

„Lumina din puf de aripă de înger” realizată de Cercul de pictură - prof. Lucia Ghiorghe;

Concert de Colinde, susţinut de Corala „Armonia”- dirijor Cornel Mutu; „Crăciunul, Bucuria

Copiilor”- spectacol feeric de dans şi muzică, susţinut de Cercul de dans „Arabesc Dans”- prof.

Roxana Paraschiv şi Grupul Vocal „Mini Armonia”- prof. Corina Plaiaşu)

Realizare materiale informaţionale la acţiunile muzeului în colaborare cu Institutul de

Antropologie Francisc Rainer – D.Urzeală

Realizare diplome Simpozionul „Natura şi Omul” – D.Urzeală

Tehnoredactare anuare, broşuri: „Permanenţe Chiojdene”; „Colecţii Antropologice”; „Catalog

briofite”; „Natura şi Omul”, „Rolul dezbaterii publice în difuzarea culturii ştiinţifce, tehnice şi

industriale”; „Ape mai curate pentru binele comunităţii”; „Muzeul - Flora şi fauna Munţiilor

Bucegi”; „Muzeul Sării Slănic”; „Les aliments et la sante´”– D.Urzeală

FUNDAFUNDAŢIA FORUMUL NAŢIONALŢ I A  F O R U M U L  N A Ţ I O N A L

REPREZENTATIV AL VÂRSTEI A TREIAREPREZENTATIV AL VÂRSTEI A TREIA

-- F I L I A L A    P R A H O V A   F I L I A L A    P R A H O V A   --
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PENTRU DEMNITATEA PERSOANELOR 
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Relaţii publice, colaborări

Activităţi desfăşurate:

- Menţinerea relaţiilor cu reprezentanţi ai presei prin comunicate, anunţuri şi conferinţe (Cristina

Pantazi);

- Informarea conducerii în legătură cu problemele ridicate de mass-media, a căror rezolvare este

de competenţa muzeului, spre a dispune măsuri (Cristina Pantazi);

- Facilitarea apariţiilor în presă a producţiilor tv. de promovare a muzeului (difuzate in spaţiul de

emisie al antenei) - Cristina Pantazi;

- Asigurarea materialelor necesare în vederea publicării în presă prin colaborarea cu celelalte

compartimente ale Muzeului, trimiterea de comunicate de presă (Cristina Pantazi);

- Informarea conducerii asupra modului în care se reflectă în mass-

media imaginea instituţiei (Cristina Pantazi);

- Completarea fototecii Muzeului cu fotografii de la acţiunile,

manifestările şi evenimentele de amploare la care Muzeul a

participat (Cristina Pantazi);

- Evidenţa şi clasificarea informaţiilor specifice Departamentului,

inscripţionarea acestora pe CD în vederea îmbogăţirii bazei de date

a Muzeului (Cristina Pantazi);

- Alcătuirea şi trimiterea agendei instituţiei către „Zile şi Nopţi” şi

către Consiliul Judeţean Prahova (Cristina Pantazi);

- Informarea conducerii asupra modului în care se reflectă în mass-

media imaginea instituţiei (Cristina Pantazi);

- Completarea fototecii Muzeului cu fotografii de la acţiunile,

manifestările şi evenimentele de amploare la care Muzeul a

participat (Cristina Pantazi);
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- traducerea în şi din limbile engleză şi franceză a unor articole de interes cultural-ştiinţific pentru

personalul muzeului precum şi a unor lucrări de profil, materiale şi documente necesare pentru

diverse activităţi:

traducerea de e-mailuri şi materiale de la colaboratorii instituţiei (Alina Neagu, Elisabeta

Toderaşcu);

traducerea în limba engleză şi franceză a site-ului muzeului (Alina Neagu, Elisabeta Toderaşcu);

traducerea franceză-română a proiectului CAFE (Alina Neagu, Elisabeta Toderaşcu);

continuarea traducerii în română a cărţii “Oiseaux” („Păsările”) - Alina Neagu;

traducerea română-engleză a unui material despre briofite (Alina Neagu);

traducerea engleză-română a revistei ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor) - Alina Neagu

traducerea engleză-română de planşe despre fiziologia omului (Alina Neagu)

tehnoredactare diverse documente (Alina Neagu)

participare la implementarea Proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru

râuri curate în judeţul Prahova” (Alina Neagu)

participare la întâlnirile echipei de proiecte (Alina Neagu);

continuarea traducerii în română a cărţii „Visages et caractères” („Chipuri şi caractere”) -

Elisabeta Toderaşcu;

Continuarea traducerii în română a cărţii „Visages et caractères” („Chipuri şi caractere”)

(Elisabeta Toderaşcu);
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traducerea franceză-română a lucrării „Home” („Casa noastră”) de Yann Arthus-Bertrand

(Elisabeta Toderaşcu); traducerea franceză-română a planşelor expoziţionale despre formele de

energie regenerabilă (Elisabeta Toderaşcu);

translator limba franceză la Simpozionul Internaţional interdisciplinar „Natura şi omul”, ediţia a

XX-a, desfăşurat la Vălenii de Munte şi la Slănic. Tema simpozionului: „Mai informaţi, mai

conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova” (Elisabeta Toderaşcu);

traducerea română-franceză a patru lucrări pentru anuarul instituţiei (Elisabeta Toderaşcu);

traducere franceză-română a lucrării „Alimentele şi sănătatea” a doamnei Françoise Rovillé-

Sausse, Eco-Anthropologie, Muséum national d‟Histoire naturelle, Paris, France (E.Toderaşcu);

colaborarea cu ceilalţi colegi de la Departamentul Relaţii cu publicul în vederea mediatizării în

limbile engleză şi franceză a documentelor de prezentare a activităţii muzeului (Alina Neagu,

Elisabeta Toderaşcu).

- Participare la implementarea Proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru

râuri curate în judeţul Prahova” şi prezentarea acestuia la Liceul Teoretic Nichita Stănescu

(Alina Neagu, Cristina Pantazi);

- Participare la organizarea şi la vernisajul Expoziţiei de goblen „ICOANE ŞI FLORI” de la

Buşteni – 11.04.2009 – prezentată de Clubul de Creativitate Umană (Florica Niţu);

- Organizat Expoziţia „COPIII – FLORILE VIEŢII” la Casa de Cultură Vălenii de Munte –

28.05.2009 – în cadrul Simpozionului naţional de Artă Decorativă – distribuirea de afişe, invitaţii;

participare la vernisaj (Florica Niţu, Cristina Pantazi);



- Distribuit afişe şi pliante, promovat

activitatea Muzeului şi a celorlalte muzee

(secţii) din judeţ tuturor Caselor de Cultură şi

Căminelor Culturale din Prahova (Florica

Niţu)

- În perioada 1 iulie – 30 septembrie,

organizarea de cursuri de înfrumuseţare în

Comuna Măneciu, activitatea desfăşurându-

se la Casa de Cultură Măneciu, iar cursurile

au fost susţinute de doamna profesor

Rândaşu Maria. Au absolvit cursurile opt

cursanţi (Florica Niţu);

- Începând cu 1 august 2009, organizarea de

cursuri de înfrumuseţare împreună cu

doamna profesor Rândaşu Maria în cadrul

Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii

Prahova, acestea urmând a se încheia la 30

octombrie 2009 (Florica Niţu);

- 5 iunie – ZIUA MEDIULUI – acţiunea din

localitatea Izvoarele, desfăşurată în cadrul

proiectului „Mai informaţi, mai conştienţi, mai

responsabili pentru râuri curate în judeţul

Prahova” (Florica Niţu, Cristina Pantazi,

Alina Neagu);

42



43

Ecologizarea zonei Râul Valea Mare – deplasare împreună cu Florin Negoescu – ,

organizarea manifestării (distribuit pliante, saci de plastic, mănuşi, diplome),

- Organizat „Clubul de vacanţă”: realizat afiş şi fluturaşi, făcut publicitate cu acestea, la toate

unităţile şcolare din Ploieşti şi la câteva instituţii, participat la coordonarea activităţii, realizat

fişă de înscriere şi fişă de prezenţă, catalog (Florica Niţu)

- Popularizarea cursurilor de înfrumuseţare (coafură, cosmetică, manichiură, relaxare-masaj),

organizate în cadrul muzeului în aproape toate localităţile din judeţ (Florica Niţu);

Prezentarea proiectelor „Biodiversitatea”, „Premizele protecţiei mediului”, „Politica de mediu în

Uniunea Europeană”, „Natura 2000 - un echilibru între om si natură”, „Strategia naţională de

conservare a biodiversităţii”, „Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor”, „Valorificarea

patrimoniului cultural national”, „Strategii de marketing în cadrul muzeelor şi a organizaţiilor

asimilate”, „Politici de marketing la nivel naţional privind patrimoniul cultural”, „Importanţa

politicii de marketing în valorificarea patrimoniului cultural naţional şi dezvoltării culturale a

societăţii” (Pompilia Niculae)

Proiecte europene

Activităţi desfăşurate:

- Colaborarea cu celelalte compartimente în vederea bunei desfăşurări a manifestărilor

ştiinţifice şi culturale organizate de Muzeu. (D. Giuvelea, A. Grigorescu, I. Lăpădat)

-Colaborarea şi asigurarea corespondenţei şi a documentaţie în privinţa următoarelor

programe şi proiecte (A. Grigorescu, I. Lăpădat, D. Giuvelea, D. Grigorescu, S. Coculescu)
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-Monitorizarea continuă a programelor de finanţare naţionale şi internaţionale eligibile pe

domeniul de activitate al muzeului (A. Grigorescu, I. Lăpădat, D. Giuvelea, D. Grigorescu, S.

Coculescu)

Proiectul Cafe al Programului european "Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii", sub-

programul Grundtvig, Comisia Europeană, Direcţia Generală pentru Cultură (DG Culture)

Phare Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili

pentru râuri curate în judeţul Prahova”

Administraţia Fondului Cultural Naţional, componenta proiecte culturale, ,,Să ne cunoaştem

simţurile”

Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - „Implementarea

Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Situl Natura 2000 Padurea

Plopeni: Plan de managemant, căi de acţiune şi conştientizare

- Asigurarea corespondenţei cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, asociaţie din care

instituţia noastră face parte în calitate de membru fondator (Adela Grigorescu) Asigurarea unei

consultanţe de specialitate pentru alte departamente ale Muzeului privind realizarea de proiecte

(Adela Grigorescu, Iulia Lăpădat, Dragoş Grigorescu, Denisa Giuvelea)

MUZEUL  JUDEŢEAN DE 

ŞTIINŢELE NATURII 

PRAHOVA

INSTITUTUL DE 

ANTROPOLOGIE 

“FRANCISC I. RAINER”

FUNDAŢIA PERSOANELOR DE VÂRSTA A III – A

P  R  A  H  O  V  A 

Ploieşti, Palatul Administrativ, Sala 200, 29 septembrie 2009, orele 9 – 14

☼☼

☼

☼☼

☼

FUNDAŢIA PERSOANELOR DE VÂRSTA A III – A

P  R  A  H  O  V  A 

Ploieşti, Palatul Administrativ, Sala 200, 29 septembrie 2009, orele 9 – 14

☼☼

☼

☼☼

☼
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- Întocmirea şi depunerea dosarelor de candidatură în cadrul apelului naţional la propuneri de

proiecte 2009, Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul sectorial Grundtvig al

Uniunii Europene pentru formarea continuă a personalului implicat în educaţia adulţilor pentru

muzeografii: Corina Mihai şi Ecaterina Şerban. (Denisa Giuvelea, Adela Grigorescu, Iulia

Lăpădat, Dragoş Grigorescu)

- 25 Ianuarie – 1 februarie, Participarea în cadrul simpozionului L‟Espace Mendes France din

Poitiers pentru studierea împreună cu partenerii francezi a posibilităţii dezvoltării şi în România

a unei organizaţii având ca tematică şi obiect de activitate promovarea şi împărtăşirea culturii

ştiinţifice, tehnice şi industriale (Dragoş Grigorescu)

-29, 30 ianuarie, Paris Participarea la Comitetul de pilotaj în cadrul proiectului Cafe al

Programului european "Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii", sub-programul Grundtvig, al

Uniunii Europene (Iulia Lăpădat)

- 3 martie, Participarea la o reuniune de diseminare a informaţiilor esenţiale privind Programul

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară II – Competitivitate

prin Cercetare – Dezvoltare Tehnologică şi Inovare de către specialişti ai Autorităţii Naţionale

pentru Cercetare Ştiinţifică, Biroul Regional Sud-Muntenia (Adela Grigorescu, Denisa Giuvelea)

-26 martie, Organizarea conferinţei de presă precum şi a întâlnirii pentru consultarea

reprezentanţilor O.N.G, A.P.L şi a liderilor informali în privinţa elaborării şi implementării

normelor privind protecţia apelor curgatoare din cadrul proiectului Phare ,,Mai informaţi, mai

conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”

-27 martie, Participarea la una dintre întâlnirile din cadrul aproiectului „Un mediu curat şi

sănătos, speranţa omenirii” cu prezentarea proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai

responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare Componenta 2 – Democraţie,

protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de

muncă (Denisa Giuvelea) –

-1 aprilie, Înscrierea în concurs a proiectului ,,Să ne cunoaştem simţurile” la sesiunea de

finanţare a Administraţiei Fondului Cultural Naţional, componenta proiecte culturale

- aprilie, Deplasare pe teren în zona Apostolache, Chiojdeanca pentru colectarea de informaţii

şi probe în vederea realizării unui proiect pentru valorificarea potenţialului turistic al zonei

(Denisa Giuvelea, Adela Grigorescu, Iulia Lăpădat)
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- 30 aprilie, Participarea la una dintre întâlnirile de informare din cadrul proiectului cu “Mai

informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare

Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă cu tema „Aurul albastru - miza Planetei” ( Adela

Grigorescu, Denisa Giuvelea)

- 25 - 29 mai, Paris Participarea la sesiunea de formare din cadrul proiectului Cafe al

Programului european "Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii", sub-programul Grundtvig, al

Uniunii Europene (Steluţa Coculescu)

-29 mai, Paris Participarea la Comitetul de Pilotaj din cadrul proiectului Cafe al Programului

european "Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii", sub-programul Grundtvig, al Uniunii

Europene (Steluţa Coculescu)

- 29 mai, Participarea la Conferinţa “Green Life - Acţionează responsabil. Alte planete sunt greu

de găsit”, la Casa Corpului Didactic din Ploiesti, unde au participat studenţi din Universitatea

Petrol-Gaze reprezentanţi ai AIESEC şi elevi din liceele ploieştene, cu prezentarea proiectului

“Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare

Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă. (D. Grigorescu, D. Giuvelea, A. Grigorescu)

- aprilie – mai, Realizarea fluturaşului, broşurii, pliantului pentru diseminarea informaţiilor

esenţiale din cadrul proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate

în judeţul Prahova”, Phare Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia

consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă (Denisa Giuvelea,

Adela Grigorescu, Iulia Lăpădat)

-5 iunie Boldeşti Scăieni, Organizarea şi participarea la acţiunea de ecologizare a albiei râului

Teleajen din zona Boldeşti Scăeni, cu participarea elevilor de la Grupul Şcolar Pentru Industia

Sticlei Boldeşti Scăeni si Şcoala Generală Nr. 1 Boldeşti Scăeni în cadrul proiectului “Mai

informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova” ”, Phare

Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă (D. Grigorescu, D. Giuvelea, A. Grigorescu)

Rezultate concrete 

• 1 echipă de proiect formată; 

• 1 plan de lucru al proiectului elaborat

• 4 întâlniri organizate, 

• 4 planuri de acţiune adoptate, 

• minim 60 persoane participante la sesiuni de informare; 

• 1 Grup de Lucru constituit (din 21 persoane); 

• 4 întâlniri organizate (lunile 7,8,9 si 10); 

• 4 minute redactate şi transmise; 

• 14 întâlniri organizate în cadrul unor şcoli şi licee din 

judeţul Prahova; 

• 100 voluntari (elevi şi cadre didactice) recrutaţi şi 

instruiţi; 

• 4 sesiuni de informare organizate

• 1 Reţea de Multiplicaţie de Informaţie de Mediu 

constituită 

• 1 listă de discuţii şi un forum create şi moderate; 

• 2 newsletteruri realizate şi difuzate

• două acţiuni de ecologizare organizate şi desfăşurate; 

• 100 elevi implicaţi în acţiuni de ecologizare 

• 10 cadre didactice implicate în activitatea de 

supraveghere şi monitorizare 

• 3 sesiuni de informare organizate; 

• 45 persoane participante; 

• 45 de mape cu materiale informative (pliante, 

broşuri,CD-uri) distribuite

• 1 simpozion organizat; 

• 15 specialişti care vor prezenta referate; 

• 45 persoane participante la simpozion, 

• 1 volum de referate editat şi tipărit în 300 

de exemplare şi distribuit, 

• 6 panouri tip billboard amplasate, 

• 1 pagină web creată si funcţională, 

• 500 de broşuri, 

• 1000 de pliante

• 2000 de fluturaşi, 

• 1 spot video realizat şi difuzat de 10 ori (5 

luni x 2 difuzări pe luna), 

• 1 spot audio realizat şi difuzat de 20 ori (5 

luni x 4 difuzări pe lună);

• 1 raport de audit realizat

• 2 rapoarte narative şi finaciare redactate 

şi transmise

• 11 comunicate de presă transmise

• 11 conferinţe de presă organizate

• 11 anunţuri transmise presei locale

• 11 informări de presă transmise

Rezultate concrete 

• 1 echipă de proiect formată; 

• 1 plan de lucru al proiectului elaborat

• 4 întâlniri organizate, 

• 4 planuri de acţiune adoptate, 

• minim 60 persoane participante la sesiuni de informare; 

• 1 Grup de Lucru constituit (din 21 persoane); 

• 4 întâlniri organizate (lunile 7,8,9 si 10); 

• 4 minute redactate şi transmise; 

• 14 întâlniri organizate în cadrul unor şcoli şi licee din 

judeţul Prahova; 

• 100 voluntari (elevi şi cadre didactice) recrutaţi şi 

instruiţi; 

• 4 sesiuni de informare organizate

• 1 Reţea de Multiplicaţie de Informaţie de Mediu 

constituită 

• 1 listă de discuţii şi un forum create şi moderate; 

• 2 newsletteruri realizate şi difuzate

• două acţiuni de ecologizare organizate şi desfăşurate; 

• 100 elevi implicaţi în acţiuni de ecologizare 

• 10 cadre didactice implicate în activitatea de 

supraveghere şi monitorizare 

• 3 sesiuni de informare organizate; 

• 45 persoane participante; 

• 45 de mape cu materiale informative (pliante, 

broşuri,CD-uri) distribuite

• 1 simpozion organizat; 

• 15 specialişti care vor prezenta referate; 

• 45 persoane participante la simpozion, 

• 1 volum de referate editat şi tipărit în 300 

de exemplare şi distribuit, 

• 6 panouri tip billboard amplasate, 

• 1 pagină web creată si funcţională, 

• 500 de broşuri, 

• 1000 de pliante

• 2000 de fluturaşi, 

• 1 spot video realizat şi difuzat de 10 ori (5 

luni x 2 difuzări pe luna), 

• 1 spot audio realizat şi difuzat de 20 ori (5 

luni x 4 difuzări pe lună);

• 1 raport de audit realizat

• 2 rapoarte narative şi finaciare redactate 

şi transmise

• 11 comunicate de presă transmise

• 11 conferinţe de presă organizate

• 11 anunţuri transmise presei locale

• 11 informări de presă transmise

Rezultate concrete 

• 1 echipă de proiect formată; 

• 1 plan de lucru al proiectului elaborat

• 4 întâlniri organizate, 

• 4 planuri de acţiune adoptate, 

• minim 60 persoane participante la sesiuni de informare; 

• 1 Grup de Lucru constituit (din 21 persoane); 

• 4 întâlniri organizate (lunile 7,8,9 si 10); 

• 4 minute redactate şi transmise; 

• 14 întâlniri organizate în cadrul unor şcoli şi licee din 

judeţul Prahova; 

• 100 voluntari (elevi şi cadre didactice) recrutaţi şi 

instruiţi; 

• 4 sesiuni de informare organizate

• 1 Reţea de Multiplicaţie de Informaţie de Mediu 

constituită 

• 1 listă de discuţii şi un forum create şi moderate; 

• 2 newsletteruri realizate şi difuzate

• două acţiuni de ecologizare organizate şi desfăşurate; 

• 100 elevi implicaţi în acţiuni de ecologizare 

• 10 cadre didactice implicate în activitatea de 

supraveghere şi monitorizare 

• 3 sesiuni de informare organizate; 

• 45 persoane participante; 

• 45 de mape cu materiale informative (pliante, 

broşuri,CD-uri) distribuite

• 1 simpozion organizat; 

• 15 specialişti care vor prezenta referate; 

• 45 persoane participante la simpozion, 

• 1 volum de referate editat şi tipărit în 300 

de exemplare şi distribuit, 

• 6 panouri tip billboard amplasate, 

• 1 pagină web creată si funcţională, 

• 500 de broşuri, 

• 1000 de pliante

• 2000 de fluturaşi, 

• 1 spot video realizat şi difuzat de 10 ori (5 

luni x 2 difuzări pe luna), 

• 1 spot audio realizat şi difuzat de 20 ori (5 

luni x 4 difuzări pe lună);

• 1 raport de audit realizat

• 2 rapoarte narative şi finaciare redactate 

şi transmise

• 11 comunicate de presă transmise

• 11 conferinţe de presă organizate

• 11 anunţuri transmise presei locale

• 11 informări de presă transmise
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- 4 iunie, Participare la conferinţa de astronomie cu prezentare interactiva având ca temă

„Mecanisme şi dispozitive pentru punerea în evidenţă a câmpurilor”. ( Adela Grigorescu, Denisa

Giuvelea, Dragoş Grigorescu)

-Consultarea legislaţiei pe probleme de mediu, arii protejate si obiective istorice cu valoare

patrimonială în vederea atragerii de fonduri europene pe programele operationale sectoriale ale

Uniunii Europene (Denisa Giuvelea, Adela Grigorescu, Iulia Lăpădat, Dragoş Grigorescu,)

- 16 iulie Organizarea şi participarea la grupul de lucru judeţean din cadrul proiectului cu “Mai

informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare

Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă ( Dragos Grigorescu, Iulia Lăpădat, Adela

Grigorescu, Denisa Giuvelea)

- 18 septembrie Sinaia, Organizarea în parteneriat cu Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă Prahova şi

Primăria din Sinaia a acţiunii de ecologizare a albiei râului Peleş, afluent al râului Prahova în

cadrul proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul

Prahova” ”, Phare Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului,

dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă. Acţiunile de ecologizare s-au derulat

prin implicarea elevilor şcolii cu clasele I-VIII „Principesa Maria” din Sinaia, Colegiul “Mihail

Cantacuzino” Sinaia şi Centrul de Plasament din Sinaia (Denisa Giuvelea, Adela Grigorescu,

Iulia Lăpădat)

22 – 24 septembrie, Angers Participarea la sesiunea de formare din cadrul proiectului Cafe al

Programului european "Educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii", sub-programul Grundtvig, al

Uniunii Europene (S. Coculescu, A. Grigorescu)

Întocmirea documentaţiei unui proiectului

,,Situl Natura 2000 Padurea Plopeni: Plan

de management, căi de acţiune şi

conştientizare” care are drept scop

elaborarea planului de management al

sitului Natura 2000 ,,Pădurea Plopeni”.

Principalele activităţi ale proiectului

vizează elaborarea planului de

management al sitului Natura 2000,

implementarea de măsuri pentru

managementul şi monitorizarea speciilor şi

habitatelor de interes comunitar/naţional şi

activităţi de consultare, conştientizare şi

informare. (A.Grigorescu, D.Giuvelea, I.

Lăpădat, D. Grigorescu)
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- Constituirea unui parteneriat alcătuit din Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii - în calitate de

solicitant/beneficiar al proiectului, Agentia pentru Protecţia Mediului Prahova, Consiliul

Judeţean Prahova

- Participarea săptămânală la şedinţele echipei de proiect împreună cu reprezentanţii

instituţiilor partenere . (Adela Grigorescu, Denisa Giuvelea, Iulia Lăpădat, Dragoş Grigorescu)

- 29 noiembrie Participare la vernisajul expozitiei ,, Dezvoltatea durabila. De ce ?‟‟

-Verificarea permanenta a site-ului proiectului Cafe-Grundtving. (Denisa Giuvelea, Adela

Grigorescu)

- Pregatirea unui studiu in cadrul proiectului Cafe pentru Romania pe tema ,,experimentării în

România . „ (Adela Grigorescu, Iulia Lăpădat,)

- Octombrie – Realizarea intalnirii de incheiere a proiectului “Mai informaţi, mai conştienţi, mai

responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare Componenta 2 – Democraţie,

protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de

munca. Au participat reprezentanti de la APL, profesori din zonele implicate in proiect,

reprezentani ai Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, ONG, Directia Apele Romane,

Comitetul Bazinului Hidrografic Buzau-Ialomita.

- Realizarea documentatiei de implemantare finalizare a proiectului “Mai informaţi, mai

conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova” ”, Phare Componenta 2 –

Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi

ocuparea forţei de muncă

-23 octombrie Organizarea şi participarea la grupul de lucru judeţean din cadrul proiectului cu

“Mai informaţi, mai conştienţi, mai responsabili pentru râuri curate în judeţul Prahova”, Phare

Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,

aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă ( Dragos Grigorescu, Adela Grigorescu, Denisa

Giuvelea)
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Proiecte în derulare

Proiectul „Sprijin pentru familiile din Europa”

Finanţator: Programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii” al Uniunii Europene, subprogramul

Grundvig

Perioada de implementare: 2009-2011

Data începerii: 01/01/2009

Buget general: 468 275

Parteneri: Federaţia Naţională Familii Rurale (aplicant), Confederaţia Organizaţiilor Familiale ale

Uniunii Europene, Federaţia Regională Familii Rurale Lorraine, Federaţia Regională Familii

Rurale Pays de la Loire, Liga familiilor, Centrul pentru familie şi îngrijirea copilului (KMOP),

Arbeiterwohlfahrt Landesverband Saarland e.V SPN, IUT Belfort-Montbéliard - Universitatea

Franche-Comté, Asociaţia Lituaniană de Educaţie pentru Adulţi, Muzeul Judeţean de Ştiinţele

Naturii Prahova, Institutul de Ştiinţe ale Familiei - Universitatea catolică Lyon

În actualul context social-economic european, părinţii se confruntă cu dificultăţi în educaţia

copiilor. Parentalitatea a devenit o problematică publică, familială şi socială, soluţiile

instituţionale dovedindu-se limitate. În schimb, acţiunile informale iniţiate de societatea civilă îşi

demonstrează eficacitatea. Evoluţia practicilor educative şi modelele familiale necesită

îmbunătăţirea metodologiilor şi instrumentelor educaţionale.Proiectul CAFE propune metodologii

educaţionale inovative şi adaptate acestui context pentru familiile din Europa.

Obiectiv general: Profesionalizarea şi calificarea celor responsabili pentru găsirea răspunsurilor

adaptate la noile problematici educative ale formatorilor şi angajarea lor într-un proces de

acumulare de cunoştinţe pe parcursul întregii vieţi.
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Obiectivele şi mijloacele programului

Dezvoltarea, calitativă şi cantitativă, a acţiunilor locale în domeniul asistenţei parentale.

Formarea de asistenţi de proiect,

Experimente locale monitorizate şi evaluate,

Difuzarea mijloacelor

Modelarea unui conţinut pluricultural şi pluridisciplinar de formare în domeniul asistenţei parentale

(începând de la nivel european şi până la nivel local),

Mobilizarea unei echipe de experţi naţionali (familie, asistenţă pentru părinţi, formare pentru

adulţi) şi de actori de teren (lucrători sociali, intervenienţi familiali, formatori, primitori, voluntari),

Formarea unui comitet de pilotaj,

Capitalizarea experienţelor şi cunoştinţelor,

Incitarea participanţilor de a efectua o formare profesională şi / sau de calificare,

Construirea unui itinerar care să pună în valoare experienţa şi competenţele şi care să ofere

acces la o diplomă / diplome universitară / universitare

Reunirea partenerilor pluridisciplinari în reţele în jurul asistenţei paternale (începând de la nivel

european şi până la nivel local),

formarea de grupuri de cercetare, în jurul unei problematici împărtăşite,

punerea în sinergie prin intermediul TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicării)

construirea şi experimentarea de instrumente comune

Rezultate

Module de formare (programe şi metode pedagogice)

Livret de formare

Fişe metodologice

Lucrare de referinţă “Soluţii de Asistenţă a Familiilor în Europa” (teorie, metodologie, bune

practici)

Colocviu şi documentele colocviului
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Birou marketing – achiziţii publice

În vederea realizarii prevederilor bugetare pe anul 2009, Biroul marketing –achizitii publice a

întreprins urmatoarele acţiuni:

-actualizarea “Planului de achizitii publice”;elaborarea notei justificative si notei de cercetare a

pietei cu monitorizarea acestora;elaborarea documentatiei de atribuire si derulare proceduri “

licitatie deschisa “ , “ acord cadru “ (stabilirea : datelor tehnice, clauze contractuale, cerinte

minime de calificare, criterii de selectare, criteriul de atribuire, completarea fisei de date a

achizitiei,solicitare garantie de participare, publicarea anuntului de participare ,punerea la

dispozitie a documentatiei de atribuire, raspuns la solicitarile de clarificari, stabilirea termenului

pentru depunerea ofertelor, primirea, deschiderea,examinarea si evaluarea ofertelor ,atribuirea

contractului);initiere si realizare procedura “cumparari directe“ prin operatorul SEAP

-deplasări in tara în vederea procurării de piese necesare studierii, determinarii şi valorificarii în

cadrul standurilor de la toate secţiile muzeului; studierea si testarea pietei in vederea achizitiei

produselor la cel mai mic pret; achizitionarea de produse intr-un ritm constant conform solicitarilor

sectiilor muzeului;receptia produselor si intocmirea documentelor; studierea, cercetarea,

determinarea materialeor procurate ;transformarea, confectionarea si obtinerea unor produse

finite cu specificul muzeului (seturi) pietre semipretioase, pandante cu snur ,, casete „pietre

semipretioase” si „podoabe marine” ;editarea materialelor de popularizare a muzeului, materiale

ce vor insoti produsele; ambalarea, etichetarea si personalizarea pieselor,

-dezvoltarea relaţiilor cu alte instituţii de profil; mentinerea colaborarii cu muzeele din tara unde s-

au organizat expozitii itinerante: Baia Mare, Roman,Slobozia,Tulcea;continuarea colaborarii cu

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA-

(COMPLEXUL SERVICII NR =1 URLATI SI CASA ROZEI URLATI) in vederea comercializarii

produselor artizanale din lemn, lana, sfoara, parafina, executate de beneficiarii unitatilor.un



- continuarea colaborarii cu persoana fizica CONSTANTINESCU DANIELA din Galati in vederea

comercializarii lumanarilor decorative si parfumate ;continuarea colaborarii cu firma S.C. ROM-

BLAST S.R.L. in vederea vanzarii vazelor din :ceramica, sticla, sticla pictata ,la standul muzeului

„FLORI DE MINA ‟‟ CHEIA .

- colaborarea cu celelalte compartimente în vederea bunei desfăşurări a manifestărilor ştiinţifice

şi culturale organizate de Muzeu

- participarea la simpozioane, întâlniri, conferinţe prin servicii de : transport, cazare, masă,

protocol.

Calcularea veniturilor la standurile muzeului pe anul 2009:

Muzeul Flori de Mină Cheia 204033.9

Muzeul Rezervaţiei Bucegi Sinaia 79974.2

Muzeul Sării Slănic 26880.3

Muzeul Omului Ploiesti 47317.2

Muzeul Văii Teleajenului Valeni de Munte 644.8

Expoziţii 6570.0

Total 365420.4

Activitate în secţiile din judeţ:

S-au realizat deplasări la Muzeul Sării Slănic, Muzeul Flori de Mină Cheia, Muzeul Văii

Teleajenului, Muzeul Rezervaţiei Bucegi, in vederea verificarii corectitudinii preturilor afisate,

(corelarea pretului afisat cu cel de pe bonul de consum); reparatii curente ale produselor care au

suportat deteriorari (coliere, bratari, pandante, casete, tablouri fluturi), intocmirea referatelor de

necesitate pentru buna desfăşurare a activităţilor biroului.
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Activitate administrativ – organizatorică

- Continuarea introducerii în baza de date a cărţilor din biblioteca muzeului (Pişcociu

Cornelia)

- Pregătirea arhivei activităţilor culturale muzeale anuale (Micu Constanţa)

- Evidenţa articolelor de presă (Micu Constanţa)

- Inventarierea fototecii (Micu Constanţa)

-Prospectarea pieţei şi achiziţionarea de materiale necesare pentru buna desfăşurare

a activităţilor muzeale, a realizării Muzeului „Valea Teleajenului” (Urzeală V.)
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- Amenajarea sălilor în vederea desfăşurării unor activităţi cum ar fi cercurile pedagogice, lecţii,

expoziţii (muzeografi, personal supraveghere)

- Lucrări de întreţinere şi îngrijire a plantelor din muzeu (Ursu D., L. Ioniţă)

- Asigurarea verificării tehnice a aparaturii de laborator – balanţe, microscop, etuve (M. Banu)

- Confecţionare de steme şi steaguri în vederea comercializării (Cârstea Ionel, Sârzea Simona)

- Confecţionare de produse artizanale pentru comercializare (Juverdeanu A., Sârzea Simona)

- Aprovizionare cu materiale pentru buna desfăşurare a activităţii muzeale (Urzeală V., Petre

C., Niţescu V., Popa N., Tănase F., Damian R.)

- Aprovizionare cu material lemnos, lemne foc – Muzeu „Flori de Mină” – Cheia (Urzeală V.,

Petre C., Niţescu V., Popa N., Tănase F., Damian R.)

- Recepţia lucrărilor de reparaţii executate în cadrul muzeului de către firmele executante: gard

– Muzeul Sării Slănic; acoperiş – Muzeul „Rezervaţiei Bucegi” Sinaia şi la Grădina Botanică

Bucov şi secţiile din judeţ – Muzeul Sării, Slănic, Muzeul Francisc Rainer Cheia, Muzeul Flori

de Mină Cheia, Muzeul Rezervaţiei Munţilor Bucegi Sinaia.

- întocmirea de procese verbale (Urzeală V.)

- Participarea la licitaţii împreună cu Biroul de Achiziţii Publice (Urzeală V.)

- Amenajarea de diorame la Muzeul „Valea Teleajenului” – Valeni de Munte; executare de

instalaţii electrice, montaj panouri expunere, executare de zugrăveli şi vopsitorii la interiorul şi

exteriorul clădirii muzeului (Urzeală V., Petre C., Niţescu V., Popa N., Tănase F., Damian R.)
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- Montarea de parchet la Muzeul Flori de Mină Cheia (Urzeală V., Petre C., Niţescu V.,

Popa N., Tănase F., Damian R.)

- Executarea reviziei la centrala cu combustibil solid – Muzeul Sării Slănic (Urzeală V.)

- Participarea personalului de supraveghere la asigurarea bunei desfăşurări a lecţiilor în

muzeu, la supravegherea vizitatorilor a grupurilor şi însoţirea acestora în sălile dezafectate

ale muzeului pentru evitarea accidentelor. - Stoica T, Tănase F, Liţă V, Călin G.

- Supravegherii şi curăţenie în secţia „Acvariu” – Iordache E, Enache N, Toma M

- Menţinerea curăţeniei la subsol, prin rotaţie – C. Brânză, C Enache, Mihai Luminiţa

- Dotarea paznicilor cu echipament de pază (spray, bastoane), instruirea acestora în

vederea folosirii corecte a echipamentului.

- Executarea lucrărilor de inventariere la secţiile din judeţ şi muzeu.

- Montarea de firme luminose la Muzeul Valea Teleajenului – Văleni, Muzeul Rezervaţiei

Munţilor Bucegi – Sinaia (Urzeală V., Niţescu V., Petre C., Popa N., Tănase F.Damian R.)

- Dezafectarea sălilor de muzeu în vederea pregătirii acestora pentru consolidare,

restaurare (Urzeală V., Niţescu V., Petre C., Popa N., Tănase F.Damian R.)

- Confecţionarea de vitrine de expunere la Muzeul Sării Slănic, şi Muzeul Francisc rainer

Cheia şi montarea acestora în standurile de prezentare. (Urzeală V., Niţescu V., Petre C.,

Popa N., Tănase F.Damian R.)

- Amenajare grup sanitar Muzeul Sării – Slănic (Urzeală V., Niţescu V., Petre C., Popa N.,

Tănase F.Damian R.)

- Curaţarea şi vopsirea faţadei Muzeului Rezervaţia Munţilor Bucegi – Sinaia

- Amenajarea Muzeului Natura Văii Teleajenului – Văleni (Diorame, instalaţii electrice,

reparare faţadă etc). (Urzeală V., Niţescu V., Petre C., Popa N., Tănase F.Damian R.)

- Confecţionat baracă de lemn pentru pază Grădina Botanică (Urzeală V., Niţescu V., Petre

C., Popa N., Tănase F.Damian R.)
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Activitatea financiar – contabilă

Înanul 2009 am planificat ca muzeul nostru să primească un număr cât mai

mare de vizitatori în vederea prezentării patrimoniului natural, a patrimoniului muzeal şi a

cunoaşterii specificului activităţii noastre.

În perioada 1 ian. – 31 dec. 2009, muzeul a fost vizitat de un număr de 62625 de vizitatori,

din care: 42289 vizitatori cu plată şi 20336 vizitatori fără plată.

Situaţia vizitatorilor pe secţii:

Secţia Vizitatori cu plată Vizitatori fără plată Total

Muzeul omului Ploieşti 10 603 9039 19642

Acvariu Ploieşti 4448 6201 10649

Muz. Rezervaţia Bucegi Sinaia 2 883 1506 4389

Muz. Sării Slănic 5627 536 6163

Muz. Flori de Mină Cheia 16293 2736 19029

Muz. Antropologie Rainer Cheia 1231 271 1502

Muz. Văii Teleajenului Valeni 1204 47 1251

TOTAL 42289 20336 62625

Situaţia financiar - contabilă este următoarea:

PROGRAM 2009:

- subvenţii: 6 075 000lei

- venituri proprii: 500 000lei

ÎNCASĂRI REALIZATE:

-subvenţii: 5 203 251

- venituri proprii: 488 446
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Perspective

- Terminarea expoziţiei figurilor de ceară;

- Dezvoltarea expoziţiei permanente “Rezervaţia Bucegi” şi transformarea acesteia într-un

muzeu al ţinutului în care să se prezinte întregul peisaj cultural (natural, construit, habitat) al

zonei şi care întărească statutul oraşului Sinaia de “oraş – muzeu”;

- Dezvoltarea expoziţiei permanente “Valea Teleajenului” de la Vălenii de Munte;

- Amenajarea unui spaţiu în localitatea Cheia pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului

muzeal din ţară în tehnica de biopreparare;

- Organizarea unui muzeu al vinului la Valea Călugărească;

- Continuarea dotării laboratoarelor prin achiziţionarea unor aparate moderne de analiză şi

cercetare (microscop, balanţa analitică, computer etc.);

- Dotarea cu aparatură de măsură şi control al microclimatului depozitelor şi sălilor de expoziţie

(termohigrografe, higrometre etc.);

- Dotarea tehnico-materială pentru desfăşurarea

activităţii muzeale (monitoare T.V., LCD-uri,

videoproiector, calculatoare performante,

spectograf, xerox, etc);

- Asigurarea securităţii pieselor muzeale, atât din

depozite cât şi din expunere, prin montarea unor

sisteme şi instalaţii de avertizare în caz de efracţie

şi incendii;

- Continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de schimb

cultural cu Centrele Culturale ale ambasadelor

străine din ţară;

- Dezvoltarea relaţiilor cu alte instituţii de profil, cu

asociaţii guvernamentale şi neguvernamentale din

judeţ şi din ţară;

- Diversificarea acţiunilor instructiv educative pentru atragerea unui număr cât mai mare şi

divers de public vizitator;

- Punerea în valoare şi introducerea de trasee turistice pentru valorificarea peisajului cultural

prahovean;

- Creşterea numărului de piese muzeale prin colectare şi achiziţionare;

- Perfecţionarea salariaţilor prin documentări, atestări, doctorate etc.
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Cu toate că activitatea unui muzeu atât de complex precum Muzeul de Ştiinţele Naturii

Prahova nu poate fi cuprinsă în câteva pagini, sperăm că am reuşit să vă creăm o imagine

generală privind activităţile, realizările şi proiectele noastre.

Vă aşteptăm să ne onoraţi cu prezenţa la activităţile muzeului nostru şi să ne ajutaţi prin măsuri

concrete, decizionale înlesnind realizarea planurilor propuse.

Muzeul nu poate exista fără prieteni şi fără susţinere comunitară. Ne exprimăm convingerea

că factorii de decizie administrativă sunt alături de aceste instituţii educative de un tip special –

muzeele – deoarece cultura are menirea de a recupera şi a menţine un sens al identităţii

naţionale şi în egală măsură, de a ne permite raportarea la universal.

DIRECTOR GENERAL,

prof. dr. Emilia IANCU
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EVENIMENT CULTURAL

62



63



64



65

E V E N I M E N T    C U L T U R A L
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Consiliul Internaţional al Muzeelor

Comitetul Naţional Român ICOM

Concursul anual pentru acordarea 

Premiului Comitetului Naţional Român - ICOM

ediţia a 10-a ● 2009 ●
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Din iniţiativa

domnului Mircea Cosma, 

preşedintele

Consiliului Judeţean Prahova,

luni, 20 octombrie 2008,

au fost inaugurate oficial

lucrările de amenajare la

GRĂDINA BOTANICĂ

A MUZEULUI JUDEŢEAN 

DE ŞTIINŢELE NATURII 

PRAHOVA.

Grădina va fi amenajată

în Parcul Bucov

şi va avea o suprafaţă 

de 15 hectare, estimându-se 

că va fi deschisă

în anul 2011

În cursul anului 2009, au 

continuat lucrările de 

amenajare, trasându-se aleile, 

stabilindu-se locaţiile

specifice pentru diversele 

ansambluri şi părţi componente 

– grădinile în stil japonez, 

englezesc, franţuzesc, italian 

etc., serele, depozitele, 

laboratoarele, spaţiile de 

socializare şi culturalizare etc.. 

Au fost aduşi peste 400 de 

arbori şi arbuşti care vor fi 

plantaţi în primăvara anului 

2010, când lucrările de 

amenajare vor fi reluate.

Din iniţiativa

domnului Mircea Cosma, 

preşedintele

Consiliului Judeţean Prahova,

luni, 20 octombrie 2008,

au fost inaugurate oficial

lucrările de amenajare la

GRĂDINA BOTANICĂ

A MUZEULUI JUDEŢEAN 

DE ŞTIINŢELE NATURII 

PRAHOVA.

Grădina va fi amenajată

în Parcul Bucov

şi va avea o suprafaţă 

de 15 hectare, estimându-se 

că va fi deschisă

în anul 2011

În cursul anului 2009, au 

continuat lucrările de 

amenajare, trasându-se aleile, 

stabilindu-se locaţiile

specifice pentru diversele 

ansambluri şi părţi componente 

– grădinile în stil japonez, 

englezesc, franţuzesc, italian 

etc., serele, depozitele, 

laboratoarele, spaţiile de 

socializare şi culturalizare etc.. 
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plantaţi în primăvara anului 

2010, când lucrările de 

amenajare vor fi reluate.
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De la stânga la dreapta: 

dr. Cristiana Glavce, 

prof. dr. Emilia Iancu, 

acad. Dumitru Popescu,

acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici

Organizat anual de către Muzeul  Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, în colaborare cu 

Centrul de Cercetări Antropologice „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Simpozionul 

naţional „Creaţie – Evoluţie” a ajuns în 2009 la ediţia a XII-a, cu tema “Noi date şi teorii în 

antropogeneză, perspective complementare privind apariţia şi evoluţia omului”. 

   Lucrările s-au desfăşurat în sala de consiliu a Palatului Administrativ din Ploieşti. Au 

participat numeroşi antropologi, specialişti   în    diverse    domenii   ştiinţifice, reprezentanţi 

ai vieţii religioase din judeţ şi din alte zone ale ţării, cadre didactice, studenţi şi elevi, care 

au prezentat 15 lucr ări, studii şi comunicări, cu diverse subiecte subcrise temei 

simpozionului.         

Invitaţii de  onoare ai  acestei  ediţii au  fost  academicianul  Constantin Bălăceanu-

Stolnici, director onorific al Institutului de Antropologie al Academiei Române şi 

academicianul Dumitru Popescu, preot-profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti.

Prezenţa domniilor lor a conferit o deosebită prestanţă acestei manifestări unice în 

peisajul cultural naţional şi a girat lucrările simpozionului cu o excepţională autoritate 

morală, ştiinţifică şi teologică. De altfel, cele două personalităţi au şi prezentat câte o 

comunicare: “Cunoaştere şi ştiinţă” – C. Bălăceanu - Stolnici şi “Logos şi creaţie – premise 

filosofice, conţinut creştin, valoare şi simbol” – D. Popescu.

   Moderatorii lucr ărilor: dr. Cristiana Glavce, director al Institutului de Antropologie 

Bucureşti şi prof. dr. Emilia Iancu, director general al Muzeului nostru.

CREAŢIE  - EVOLUŢIE
simpozionul confruntărilor:  concepţii - teorii - idei – convingerI

CREAŢIE C R E A Ţ I E  -- EVOLUŢIEE V O L U Ţ I E
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MUZEUL
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MUZEUL

SĂRII
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Amenajat în Casa Cămărăşiei, 
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şi răspândirea în natură a sării, 
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şi răspândirea în natură a sării, 

evoluţia metodelor de exploatare,

rolul şi importanţa sa

în organismul uman, în alimentaţie,

în medicină şi în diverse industrii.

Amenajat în Casa Cămărăşiei, 

monument istoric şi de arhitectură,

într-o viziune modernă, atractivă

şi funcţională, prezintă formarea

şi răspândirea în natură a sării, , 

evoluţia metodelor de exploatare,

rolul şi importanţa sa

în organismul uman, în alimentaţie,

în medicină şi în diverse industrii.
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