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Fundaţia Cantacuzino Floreşti 

 Înfiinţată în 2013, Fundaţia Cantacuzino Floreşti are ca scop 
dezvoltarea de proiecte şi programe pentru înscrierea Domeniului 
Cantacuzino Floreşti în circuitul turistic şi cultural. 

• Obiectivele fundaţiei sunt următoarele : 

– Introducerea în circuitul turistic a ansamblului Domeniul Cantacuzino 
Floreşti 

– Organizarea de activităţi culturale în cadrul ansamblului Domeniul 
Cantacuzino Floreşti 

– Conservarea şi, în măsura posibilului, restaurarea ruinelor Palatului ”Micul 
Trianon” 

– Organizarea de evenimente pentru promovarea cunoaşterii istoriei 
Familiei Cantacuzino 

– Colaborarea şi stabilirea de parteneriate cu instituţii şi fundaţii din ţară şi 
străinătate cu scop identic sau similar 

 

 



Calendarul activităţilor în anul 2017 

• Proiecte iniţiate şi organizate în cadrul parteneriatului cu Şcoala Gimnazială Floreşti 

– ”Mărţişor la Domeniul Cantacuzino Floreşti”  

– “Belle-Arte la Domeniul Cantacuzino Floreşti – Paşte 2017 “  

– Acţiune de ecologizare a zonei de preumblare a parcului  domeniului 

– “Acum este rândul meu să arăt că  ŞTIU “ 

– Ateliere de vară la Domeniul Cantacuzino Floreşti 

– “Micii Grădinari” la Domeniul Cantacuzino Floreşti 

– Ateliere creative  în cadrul evenimentului “ Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul 
Cantacuzino “ – ediţia a II-a 

• Coorganizator al celor două hramuri ale Bisericii  “ Sfânta Treime “ din comuna Floreşti, 
Prahova 

• Recrutare şi formare voluntari din unităţile de învățământ preuniversitare  ale Judeţului 
Prahova 

• Coorganizator al evenimentelor ecvestre Karpatia Pony Show - ediţia I şi Karpatia Horse Show 
- ediţia a IV-a 

• Evenimentul “ Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino Floreşti” – ediţia a II-a 

 



” Mărţişor la Domeniul Cantacuzino Floreşti ”  

Scop: Organizarea de ateliere pentru a implica elevii comunei Floreşti în 
activităţi creativ-educative cu sprijinul Asociaţiei ARTIA 

Perioada de desfașurare: 23 – 27 februarie 2017; şase ateliere 

Cursanţi :  185 de elevi - cls. III – VIII 

Teme şi proiecte: Tehnica embroşării, realizarea de mărţişoare din 
materiale eco – friedly şi felicitare pop – up cu imaginea Palatului Micul 
Trianon 
 



“ Belle-Arte la Domeniul Cantacuzino Floreşti – Paşte 
2017 “  

Scop: Organizarea de ateliere pentru a implica elevii comunei Floreşti în 
activităţi creativ-educative non formale cu sprijinul Asociaţiei ARTIA 

Perioada de desfașurare : 10 – 13 aprilie 2017; şase ateliere 

Cursanţi :  140 de elevi - cls. III – VIII  

Teme şi proiecte:  Învăţarea şi aplicarea de noi tehnici plastice – pictură 
pe apă; realizarea de obiecte simbol : decorare ouă, coşuri împletite, flori 
decorative, figurine 



Acţiune de ecologizare în zona de preumblare a 
parcului domeniului 

Scop: Educaţia pentru mediu prin deprinderea de cunoştinţe şi valori în 
protejarea calitaţii naturii. Schimbarea atitudinii faţă de aruncarea 
deşeurilor în spaţiile naturale. 

Perioada de desfașurare : mai 2017 

Participanți: 60 de elevi - cls. VII – VIII   

Temă şi proiect: Strângerea deşeurilor  

din zona de preumblare a parcului  

Domeniului. 
 



” Acum este rândul meu să arăt că  ŞTIU “  

Scop : Implicarea elevilor de gimnaziu în desfăşurarea atelierelor creative 
din cadrul evenimentului ecvestru Karpatia Pony Show , ediţia I. 

Perioada de desfășurare: 2 6 – 28 mai 2017 

Participanți: 46 de elevi 

Teme şi proiecte: Interacţionarea cu artişti plastici, meşteşugari şi 
creatori de frumos din toată ţara. Ocazia de a deprinde  noi abilităţi de 
comunicare socială şi un bun prilej de a relata copiilor prezenţi la 
eveniment  istoria locurilor natale  



Ateliere de vară la Domeniul Cantacuzino Floreşti 

Scop : Alternativă de petrecere cu folos a timpului în vacanţa de vară.  

Perioadă de desfășurare: august - septembrie 2017 

Participanţi : 60 elevi din comuna Floreşti ;15 elevi de liceu , voluntari ai 
Fundaţiei Cantacuzino Floreşti  

Teme şi proiecte: Activităţi în aer liber, efort fizic moderat . Activităţile au avut ca 
scop implicarea elevilor în lucrările  de pregătire a evenimentului  Karpatia Horse 
Show.  Elevii de liceu – voluntari ai Fundaţiei Cantacuzino Floreşti au tratat cu ulei 
de in tribunele pentru spectatori. Alături de elevii de gimnaziu din Floreşti s-au 
implicat în realizarea a două panouri florale şi  puzzle din pietre reprezentând 
steagurile ţărilor participante la competiţiile ecvestre desfăşurate pe domeniu. 
Lucrarile lor au fost prezente în zona destinată copiilor din cadrul competiţiei 
Karpatia Horse Show.  



“Micii Grădinari” la Domeniul Cantacuzino Floreşti 

Scop: Dezvoltarea interesului pentru natură, preţuirea a tot ce este viu în 
mediul înconjurător, conştientizarea importanţei plantelor în viaţa 
cotidiană. 

Perioada de desfășurare: 23 – 27 octombrie 2017  

Participanţi : 30 de elevi - cls. VI –VIII 

Teme şi proiecte: Plantarea şi replantarea a 300 plante perene şi 
răşinoase. Cu acest prilej elevii au aflat detalii interesante  şi au identificat 
particularităţi ale plantelor. 



Ateliere Creative  în cadrul evenimentului  
Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino 

Scop :  Organizarea de ateliere  cu scopul implicării eleviilor în activităţi 
educativ – creative non formale cu sprijinul Asociatiei ARTIA  şi al Bisericii  
“ Sfânta Treime “  Floreşti 

Perioada de desfățurare: 11 – 14 decembrie 2017 ;  opt ateliere 

Cursanţi : 240 de elevi din comuna Floreşti, sat Floreşti şi Călineşti și 6 
copii ai Centrului Concordia -  Ferma de Copii Ariceştii Rahtivani 

Teme şi proiecte: Realizarea de obiecte ornamentale cu specific de 
Crăciun 
 



Coorganizator al celor două hramuri ale Bisericii 
Sfânta Treime din comuna Floreşti, Prahova 

• Biserica cu hramul “Sfînta Treime “ şi “Naşterea Maicii Domnului” se 
află în incinta curţii boiereşti apartinând familiei Cantacuzino. 
Între anii 1826 – 1830 vornicul Grigore Cantacuzino a clădit primul 
lăcaş de închinăciune, sfinţit în anul 1833. 

• Din dorinţa de a se păstra tradiţia ca sărbătorirea hramului bisericii să 
se încheie printr - o masă festivă , Fundaţia Cantacuzino Floreşti a 
susţinut material cheltuielile  pentru  ospătarea a 300 de persoane 
prezente la hram în lunile mai şi septembrie . 



Recrutare şi formare voluntari din unităţile de 
învățământ preuniversitar din Judeţul Prahova 

 

 

Scop: Formarea unui nucleu de elevi pentru acţiuni de voluntariat pe 
Domeniul Cantacuzino Floreşti.  

Sesiune de practica: aprilie – mai 2017 

Participanți: elevi ai Colegiului Tehnic Forestier Câmpina,  Liceului 
Tehnologic Energetic Câmpina, Liceului Teoretic Filipeştii de Pădure. 

Teme şi proiecte: Sesiune de întălniri  cu scopul înţelegerii importanţei 
activităţii ca voluntar.  
 



Coorganizator al evenimentului ecvestru  
Karpatia Pony Show - ediţia I      27 – 28 MAI 2017 

Karpatia Pony Show este un eveniment care se adresează în special familiilor cu copii și 
iubitorilor de cai, de orice vârstă. Un proiect pentru susţinerea pepinierei pentru viitor, cu 
scopul de a încuraja activităţile în natura şi dezvoltarea celei mai spectaculoase probe, cea de 
“ Concurs Complet ”. 

• Karpatia Pony Show în cifre : 

– peste 5.000 de familii prezente la eveniment 

– programe speciale cu şcoli din judeţul Prahova – acces gratuit a peste 400 elevi  

– implicarea a trei unităţi preuniversitare prin prezenţa a 41 elevi voluntari din 
Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, Liceul Tehnologic Energetic Cămpina, Liceul 
Teoretic Filipeştii de Pădure  

– 35 concurenţi la competiții 

– 40 ponei 

– 6 televiziuni naţionale şi locale 

 
 



Coorganizator al evenimentului ecvestru Karpatia 
Horse Show  - ediţia a IV – a  29  sept. – 01 oct. 2017 

• Organizatori : 

– Asociaţia Ecvestră Hipohouse 

– Fundaţia Cantacuzino Floreşti 

– Federaţia Ecvestră Română 

– Federaţia Ecvestră Internaţională 

– 29 septembrie – 01 octombrie  

• Eveniment organizat cu sprijinul : 

– Consiliul Judeţean Prahova 

– Camera de Comerţ şi Industrie Prahova 

•  Între 29 septembrie şi 1 octombrie, cea de-a IV-a ediție a evenimentului 
hipic internațional a adus  sub aceeaşi umbrelă competitori din întreaga lume 
şi campioni în echitaţie, zeci de sportivi care au venit la Floreşti să ia parte la 
eveniment. 

 

 



Coorganizator al evenimentului ecvestru Karpatia 
Horse Show  - ediţia a IV – a  29  sept. – 01 oct. 2017 

• Karpatia Horse Show în cifre : 

– peste 10.000 spectatori adulţi  

– peste 3.000 de copii, inclusiv programe speciale cu şcoli din judeţul 
Prahova 

– 33 concurenţi din România, Regatul Unit al Marii Britanii, Bulgaria şi 
Ungaria la Concursul Complet Internaţional CCI 1* ,CCI2*, CCI 3*  

– 3 probe,  18 cai şi  7 concurenţi  la Campionatul Balcanic de Atelaje cu doi 
cai 

– 10 televiziuni naţionale şi locale 

– 8 staţii radio – spoturi şi interviuri 

– 19 parteneri media 

– 200 articole în presă şi online 

– arbitri și concurenți internaţionali din 11 ţări 



Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino 
ediţia a II-a 

• Acţiunile derulate au fost: 

– susţinerea unor momente muzicale pe scenă, cu implicarea elevilor şi 
cadrelor didactice din Floreşti, Călineşti şi Ariceştii Rahtivani  

– degustări de produse tradiţionale cu sprijinul comercianţilor locali 

– standuri pentru comercianţii locali cu produse tradiţionale  

– împodobirea bradului de către copii 

– premierea pe scenă a elevilor care s-au implicat în activităţile Fundaţiei 
Cantacuzino Floreşti în anul 2017  

– înmânarea cadourilor tuturor copiilor prezenţi la sărbătoare 
 

 
 



VENITURI    

Contribuţie fondatori 0 

Sponsorizări 40.000 

Dobânzi 0 

TOTAL VENITURI = 40.000 Ron 

CHELTUIELI 

Proiecte iniţiate şi organizate în cadrul parteneriatului cu Şcoala Gimnazială Floreşti, 

Prahova 9.980 

Coorganizator al evenimentului ecvestru- Karpatia Pony Show–    ediția I 3.513 

Coorganizator al celor două hramuri ale bisericii  “ Sfânta Treime “ din comuna Floreşti, 

Prahova 1.090 

Organizarea Atelierelor Creative si evenimentul “Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul 

Floreşti” 
2.959 

Alte cheltuieli administrative 29.034 

TOTAL CHELTUIELI  = 46.576 Ron 

Bugetul de venituri și cheltuieli 



Fundaţia Cantacuzino Floreşti  

 

Sediu: B-dul. Iuliu Maniu nr.6, sector 6, Bucureşti 

Punct de lucru : Str. Grigore Cantacuzino, Sat Floreşti, 

Judeţul Prahova 

Telefon : 0729 290 498 

E-mail: contact@domeniulcantacuzino.ro 

Website : www.domeniulcantacuzino.ro 
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