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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



Activitățile desfășurate în anul 2018

● Realizarea masterplanului de dezvoltare a Domeniului 
Cantacuzino Florești

● Editarea primei cărți dedicate Domeniului Cantacuzino Florești 
● Activități cu copiii din comunitate
● Proiectul Club de nobile arte la Domeniul Cantacuzino Florești
● Proiectul Activități cu tinerii la Domeniul Cantacuzino Florești
● Coorganizator al evenimentelor hipice Karpatia Pony Show și 

Karpatia Horse Show
● Coorganizator al celor două hramuri ale Bisericii Sfânta Treime 

din comuna Floreşti, Prahova



Realizarea masterplanului de dezvoltare

Împreună cu biroul de arhitectură 4B - Arhitectură, s-au realizat o serie de etape din 
proiectul de alcătuire a masterplanului de dezvoltare pentru Domeniul Cantacuzino 
Florești. 



Editarea primei cărți dedicate domeniului

Volumul a apărut la inițiativa peisagistului 
Alexandru Mexi, care împreună cu un colectiv de 
autori, a alcătuit un caiet de lucru al proiectului de 
descoperire și restaurare a Domeniului 
Cantacuzino Florești.

Cartea a fost editată în parteneriat cu Editura 
Simetria și a fost finanțată de AFCN.



Activități cu copii din comunitate

- 19-28 februarie 2018 - Ateliere “Mărţişor la Domeniul 
Cantacuzino Floreşti “

- Scopul proiectului a fost confecţionarea de vestitori ai primăverii - 
mărţişoare - cu tema “ simboluri aristocrate” 

- Proiectul a cuprins 240 elevi din unităţile de învăţământ primar şi 
gimnazial din satele Floreşti şi Călineşti, Prahova, în cadrul a 12 ateliere 
creative susținute de Asociația ARTIA

- 19-23 martie 2018 - Ateliere “ Paşte la Domeniul Cantacuzino 
Floreşti “

- Tematica aleasă  a fost “ bunele maniere - eticheta la masă “ susţinută prin 
demonstraţii practice  şi joc de rol pentru copil “gazdă” şi copil “ musafir”

- Proiectul a cuprins 300 elevi din unităţile de învăţământ primar şi 
gimnazial din satele Floreşti şi Călineşti, Prahova și s-au desfăşurat 12 
ateliere creative cu grupe de câte 25 elevi, susținute de Asociația ARTIA



Activități cu copii din comunitate

- 26-30 martie 2018 - Proiect “ Şcoala altfel “ la Fundaţia 
Cantacuzino Floreşti

- Programul denumit  “ Vânătoarea de indicii “ a constat în  
plimbări pe Domeniul Cantacuzino Floreşti cu scopul identificării 
reperelor importante ale parcului de preumblare şi familiarizarea 
cu acestea: ruine, palat, pod, platan, ansamblu arhitectural,alei etc

- Proiectul s-a desfăşurat în cadrul săptămânii “ Şcoala altfel ”, 
conform programei şcolare și au participat 50 elevi de gimnaziu 
şi două cadre didactice ale Şcolii gimnaziale Floreşti, Prahova

- 8 aprilie 2018 - Vânătoarea de ouă de Paște
- Activitatea a constat în căutarea ouălelor ascunse într-un 

perimetru marcat, în vecinătatea platanului secular și răsplătirea 
copiilor participanți cu ouă de ciocolată



Activități cu copii din comunitate

- 19 aprilie 2018 - Acţiune de ecologizare pe 
Domeniul Cantacuzino Floreşti

- A constat în colectarea deşeurilor, greblarea şi strângerea 
frunzelor, curăţarea canalului colector din zona platanului 
secular

- Acţiune s-a realizat  în parteneriat cu Şcoala Gimnazială 
Floreşti, Prahova, participând 8 clase de gimnaziu, 135 
elevi  şi diriginţi, având ca rezultat colectarea a 59 saci de 
gunui

- 24 iunie 2018 - Ziua Iei
- A constat într-o prezentare a portului romînesc,o 

expoziţie de costume tradiţionale româneşti şi realizarea 
de păpuşi din linguri de lemn prin confecţionarea de 
haine cu însemne pupulare

- 15 septembrie 2018 - Acțiune de ecologizare în 
Florești, în cadrul Let’s  Do It, România



Proiectul Club de nobile arte la Domeniul Cantacuzino 

- Proiectul a fost realizat de Fundaţia Cantacuzino Floreşti în cadrul Programul de 
finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes judetean pentru anul 2018

- Perioada de desfășurare a fost 1iunie - 30 noiembrie 2018
- În cadrul proiectului, 350 de copii din comuna Floreşti şi zonele învecinate au 

beneficiat de 286 ore de atelier, astfel:

Atelier creativ şi creaţie plastică 103 ore

Atelier olărit 24 ore

Atelier  grădinărit creativ - arta grădinilor 37 ore

Atelier muzical - teatral 112 ore

Atelier literatură pentru copii 8 ore



Proiectul Club de nobile arte la Domeniul Cantacuzino 

- Atelier creativ şi creaţie plastică
- Atelierele s-au desfăşurat sub îndrumarea artistului plastic Adela 

Dumitriu (Asociația ARTIA) și au constat în introducerea copiilor 
în lumea culorilor și a poveștilor ilustrate plastic prin deprinderea 
de tehnici plastice.

- Temele abordate au fost: Ce înţelegem prin aristocraţie ; 
Vestimentaţie şi stil; Elemente grafice - heraldică, simbolistică; 
Familia Cantacuzino - membrii familiei care au marcat istoria 
locală etc.

- Atelier olărit
- Sub îndrumarea meşterului Cristian Munteanu, copiii au simţit 

magia roţii olarului, a lutului cenuşiu din care iau naştere vasele 
ceramice



Proiectul Club de nobile arte la Domeniul Cantacuzino 

- Atelier  grădinărit creativ - arta grădinilor
- Atelierele Grădinărit Creativ a trezit interesul copiilor pentru tainele 

naturii. Fiecare nou proiect a reprezentat motiv de explorare la pas a 
Parcului de preumblare al Domeniului Cantacuzino Floreşti şi de 
familiarizare cu speciile de arbori şi arbuşti

- Îndrumătoarea atelierului - ing. peisagist Mariana Niţu - este membră 
din 2015 a echipei tehnice implicate în Întreținerea Domeniului 
Cantacuzino

- Atelier muzical - teatral
- Colaborarea cu Şcoala de arte Vox Apollo din Ploieşti a permis 

înfiinţarea unui grup vocal al fundaţiei, sub atenta îndrumare a 
profesoarei de canto Alina Roşca

- În septembrie, grupul vocal a realizat o reprezentaţie cu public. Debutul 
muzical al copiilor a fost apreciat de publicul spectator

- Atelier literatură pentru copii
- A fost realizat de către profesorul Christian Crăciun, membru respectat 

al comunităţii Floreşti, cadru didactic cu experienţă și autor de cărți..



Proiectul Activități cu tinerii la Domeniul Cantacuzino

- Proiectul a fost realizat de Fundaţia Cantacuzino Floreşti în cadrul Programului de 
finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Floreşti , Judeţul Prahova, 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2018

- Perioada de desfășurare a fost 15 septembrie - 20 decembrie 2018
- Proiectul a constat în:

- 100 ședințe de inițiere în echitație pentru copii
- 200 ore de ateliere social-educative pentru copii și tineri
- organizarea evenimentului Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino

- Lecții de echitatie pentru copii
- S-au organizat în cadrul evenimentului Karpatia Horse Show 2018
- Peste 80 de cursanţi din comuna Floreşti s-au bucurat de lecţiile de echitatie 
- Personalul autorizat și caii au fost puși la dispoziție de clubul Western Dream



Proiectul Activități cu tinerii la Domeniul Cantacuzino

Au fost continuate atelierele începute în cadrul proiectului 
anterior, la care s-au adaugat următoarele ateliere:

- Atelierul sport pentru toţi
- Antrenamentele, specifice artelor marţiale, s-au desfăşurat sub 

îndrumarea antrenorului sportiv Mădălin Tănase - locuitor al 
comunei Floreşti - fost campion MMA, iniţiator a numeroase 
proiecte destinate copiilor şi tinerilor defavorizaţi

- Atelierul de dezvoltare personală
- S-a derulat prin implicarea a doi psihologi din București, cu 

experiență atat in lucrul cu copiii, cât și în implementarea 
culturii organizaționale

- Au participat peste 150 copii in cadrul a 10 sedințe

- Atelier de prăjituri pentru copii
- Împreună cu părinţi voluntari s-au realizat fursecuri şi brioşe cu 

tematică specifică sărbătorii Craciunului



Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino

- Proiectul, ajuns la cea de a III-a editţie, a constat în organizarea unui eveniment cu 
rezonanţă în comunitate, destinat copiilor şi tinerilor din Floreşti, care impreuna cu 
parintii au avut parte de o sărbătoare de Crăciun într-un cadru festiv în aer liber.

- S-au acordat 200 diplome de merit, s-au dăruit  250 de pachete cu dulciuri şi fructe 
pentru copiii participanţi la eveniment

- Alături de grupul vocal al fundaţiei, pe scenă au urcat solişti vocali şi ansambluri de 
colindători din judeţul Prahova.



Karpatia Pony Show și Karpatia Horse Show

- 1 - 3 iunie 2018 - Karpatia Pony Show
- Karpatia Pony Show se adresează în special familiilor cu copii și iubitorilor de cai, de orice vârstă. 
- Au fost organizate competiții hipice naționale: concurs complet (prenovici, novici și intro) și probe 

pentru ponei și Concursul internațional studențesc 

- 28 - 30 septembrie 2018 - Karpatia Horse Show
- Organizatori : Asociaţia Ecvestră Hipohouse, Fundaţia Cantacuzino Floreşti, Federaţia Ecvestră 

Română, Federaţia Ecvestră Internaţională
- Eveniment organizat cu sprijinul : Consiliul Judeţean Prahova și al Primăriei și Consiliului local Florești
- Au fost organizate competiții hipice internaționale de concurs complet (prenovici, novici, intro, 1*, 2*și 

3*) și atelaje cu doi cai (3*)



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 iunie şi septembrie .



Rezultat financiar - venituri

Contribuții fondatori 66.000

Sponsorizări 55.000

Finanțare nerambursabilă Consiliul Județean Prahova 25.000

Finanțare nerambursabilă Primăria Florești 50.000

Alte venituri

Total 206.000



Rezultat financiar - cheltuieli

Activități cu copiii din comunitate 5.500

Proiectul Club de nobile arte la Domeniul Cantacuzino Florești 28.400

Proiectul Activități cu tinerii la Domeniul Cantacuzino Florești 57.387

Sărbătoarea Crăciunului la Domeniul Cantacuzino Florești

Coorganizator al evenimentelor hipice Karpatia Pony Show și Karpatia 
Horse Show

4.302

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

6.431

Alte cheltuieli 3.132

Total 105.152



Fundația Cantacuzino Florești

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

http://www.domeniulcantacuzino.ro

