
PLOIEȘTI
MUZEUL JUDEȚEAN DE 

ȘTIINȚELE NATURII PRAHOVA
30 SEPTEMBRIE 2022

17:00 – 22:00



Pe 30 septembrie, începând cu ora 17:00, Muzeul Județean de Științele 
Naturii Prahova devine un laborator de cercetare pentru cei mici și cei 

mari. Te așteptăm în Rotonda muzeului de la etajul I din Palatul Culturii să 
descoperi lumea microscopică plină de microorganisme cu ajutorul 

microscopului electronic alături de cercetători și muzeografi  
profesioniști. 

Până seara târziu, poți explora știința și cercetarea prin aplicații, 
demonstrații și interacțiuni în interiorul mineralogiei: roci, soluri și 

meteoriți. În cadrul atelierului de antropologie ai acces la determinații ale 
corpului uman, la tipuri constituționale și profiluri antropologice. Dacă te-
ai întrebat vreodată de ce unii oameni au pielea închisă, părul blond sau 
ochii foarte migdalați precum cei din Asia, ei bine, aici vei afla răspunsul. 

Grădina Botanică Bucov va putea fi văzută din perspectiva universului 
plantelor: semințe, soiuri, îngrijirea plantelor. Dacă te pasionează știința 
viitorului, atunci te vei putea juca cu cei mai neașteptați roboți creați de 

copii de toate vârstele. De la roboți cu senzori și până la fascinanții roboți 
lego, împreună vom învăța să construim viitorul.

Știința este frumoasă și ne ajută să pătrundem în misterele lumii. Hai la 
NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 2022!



Ora Partener / Expozant Descriere activitate

17:00 Deschidere eveniment – prezentarea expozanților

17:00-22:00
Muzeul Județean de 

Științele Naturii 
Prahova 

Atelierul de mineralogie și paleontologie. Cristale, 
roci, geode, fosile. amoniți 

17:00-22:00
Muzeul Județean de 

Științele Naturii 
Prahova

Lumea microscopică.

Misterele restaurării

18:00-22:00
Grădina Botanică 

Bucov
Universul plantelor: semințe, soiuri.

Lumea celulară văzută prin microscopul electronic

18:00-22:00

Institutul de 
Antropologie Fr. 

Rainer, Academia 
Română și

Muzeul Județean de 
Științele Naturii 

Prahova

Profilul antropologic corporal
Forme și tipologii constituționale. Diferențe și 

adaptări ale corpului uman în funcție de mediu și 
cultură. Atelier intercativ pentru toate vârstele

17:00-22:00

Grupul de robotică 
RO2D2 al Colegiului 

Național Mihai 
Viteazul Ploiești

Școala viitorului. Ateliere demonstrative cu ajutorul 
roboților  


