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a) Evoluția instituției in raport cu mediul în care iși desfășoara activitatea și în raport cu 

sistemul instituțional existent: 

 

a.1. colaborarea cu instituțiile / organizatiile culturale care se adreseaza aceleiasi 

comunitati – tipul/forma de colaborare, dupa caz, proiectele desfasurate impreuna cu 

acestea 

În anul 2014, Muzeul ”Antipa” a colaborat cu urmatoarele instituții /organizatii 

culturale : Muzeul Bancii Naţionale a României (Expoziția tempoarara „ZooMonetar – 

Fauna lumii pe bancnote şi monede”), British Council ( Concursul „FameLab” și 

evenimentul „NanOpinion”), Asociaţia Cultural Științifică „Dimitrie Ghika- Comănești” 

(Expoziția de fotografie „Safari pe Valea Trotușului” - expoziție de fotografie”), Asociația 

Salvați Dunărea și Delta, National Geographic România (Expoziția de fotografie „Văcărești: 

descoperirea unui Parc Natural Urban”), ECCOM – Italia (Proiectul DIAMOND - 

Dialoguing Museums for a new cultural Democracy), Museo Civico di Zoologia – Italia 

(Proiectul DIAMOND - Dialoguing Museums for a new cultural Democracy), Museo de 

Ciencias Naturales de Valencia – Spania (Proiectul DIAMOND - Dialoguing Museums 

for a new cultural Democracy), Meting Pro – Laboratorio per la Cultura – Italia 

(Proiectul DIAMOND - Dialoguing Museums for a new cultural Democracy), Complexul 

Muzeal de Ştiinţele Naturii "Ion Borcea" (Proiectul DIAMOND - Dialoguing Museums 

for a new cultural Democracy) 

 

a.2 participarea în calitate de partener (coorganizator, coinitiator, invitat, perticipant 

etc) la programe/proiecte europene/internaționale : 

Muzeul Antipa a încercat accesarea de proiecte finanțate de Uniunea Europeană/internațional 

prin programele FP7, Orizont 2020 sau prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, 

Programul "Research within priority sectors". Lista acestor proiecte (unul ne-finanțat), altele 

în curs de evaluare se regăsește în Tabelul 1).  
Tabelul 1 Programe/proiecte europene/internaționale în care Muzeul Antipa a fost implicat 

Proiect Finanțator Perioada de 

derulare 

Valoare 

Drivers of Pontocaspian biodiversity European Union, Programul 2015-2018 215.068,68 
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RIse and DEmise Horizon 2020, Marie-Curie 

Innovative Trainig Networks, 

H2020-MSCA-ITN-2014 

EUR 

Proiect LIFE10NAT/RO/000740 

„Îmbunatatirea statutului de conservare 

pentru speciile si habitatele prioritare 

din zonele umede ale Portilor de Fier” 

European Union 2011-2015 40569 Euro 

(5297 € 

MNINGA) 

35272 € UE) 

DIAMOND – Dialoguing Museums for 

a New Cultural Democracy 

Grundtvig Multilateral 

52664-LLP-1-2012-1-IT-

GRUNDTVIG-GMP 

2012-2014 31960€ 

The Meiobenthos of the Romanian 

Black Sea Coast – a next-generation 

sequencing (NGS) based biodiversity 

assessment for environmental health 

evaluation and management 

Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014 

 578.860 Ne-

finanțat 

 

Scurta descriere a proiectelor 

Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise: Lista participanților în cadrul 

proiectului finanțat în cadrul programului Horizon 2020, Marie-Curie Innovative Trainig 

Networks, H2020-MSCA-ITN-2014 se regăsește în Tabelul 2. 
Tabelul 2 Lista participanților (AC – Academic; NA – non-academic; AD – acordă titlu de doctor; CT – 

țara; Rolul partenerilor: CSV – co-supervisare; ADV –îndrumător tânăr cercetător; HNT – Gazdă pentru 

instruire) 

 Cod 
instit
uție 

Denumire 
completă 

AC NA AD CT Departament Responsabil proiect  

Beneficiari  
1 NAT Naturalis 

Biodiversity 
Center 

V   NL Geology Dr F.P. (Frank) 
Wesselingh 

 

2 UBRI
S 

Bristol 
University 

V  V UK Geography Dr R. (Rachel) 
Flecker 

 

3 URE
AD 

University of 
Reading 

V  V UK Meteorology Prof. J. (Joy) 
Singarayer 

 

4 UBR
UN 

Brunel 
University 
London 

V  V UK IfE-
Environment 

Prof. S. (Suzanne) 
Leroy 

 

5 UU Utrecht V  V NL Earth Prof. W. (Wout)  
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University Sciences Krijgsman 

6 GiMa
R 

GiMaRIS  V  NL  Dr A. (Arjan) 
Gittenberger 

 

7 UBR
E 

University of 
Bremen 

V  V DE MARUM Prof. M. (Matthias) 
Prange 

 

8 JLU Justus Liebig 
University 
Giessen 

V  V DE Biology Prof. T. (Thomas) 
Wilke/ Dr C. 
(Christian) 
Albrecht 

 

9 UBU
C 

University of 
Bucharest 

V  V RO Geology/Geo
physics 

Prof. M. (Marius) 
Stoica 

 

10 NH
MB 

National 
Museum of 
Natural History 
Grigore Antipa  

V   RO Research Dr L. (Luis) Popa  

 Organizații partenere Rol 

11 CAS
P 

CASP  V  UK  Dr A. (Arjan) De 
Leeuw 

CSV, 
ADV 

12 IZNA
S 

National 
Academy of 
Sciences Ukraine 
– Schmalhausen 
Institute of 
Zoology 

V   Ukr Zoology 
Institute 

Dr V. (Vitaliy) 
Anistratenko 

ADV 

13 MSU Lomonosov 
Moscow State 
University 

V  V RU Geography Prof. T. (Tamara) 
Yanina 

CSV, 
ADV, 
HNT 

14 SMF Senckenberg 
Forschungsinstit
ut und 
Naturmuseum 

V   GE Palaeoclimat
e & 
Environment 

Dr A. (Angela) 
Bruch 

ADV 

15 GIS Russian 
Academy of 
Sciences – 
Geological 
Institute 

V   RU Quaternary 
stratigraphy 

Dr A. (Alexey) 
Tesakov/ Dr. P. 
(Pavel)  Frolov 

CSV, 
ADV, 
HNT 

16 PAU
D 

Pamukkale 
University 

V  V TU Geology Dr H. (Hülya) 
Alҫiҫek, Prof. M.C. 
(Cihat) Alҫiҫek 

ADV 

17 ANA
S 

Azerbaijan 
National 
Academy of 
Sciences – 
Geology Institute 

V   AZ Sedimentolo
gy & 
paleogeograp
hy 

Dr E. (Elmira) 
Aliyeva 

ADV, 
HNT 
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DIAMOND – Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy 

În anul 2014, Muzeul ”Antipa” a participat în calitate de partener în cadrul proiectului 

DIAMOND - Dialoguing Museums for a new cultural Democracy . DIAMOND – Muzee în 

dialog pentru o nouă democrație culturală a fost un proiect finanțat de Life Learning 

Programme (LLP), care a început în noiembrie 2012, cu scopul de a implementa, în cadrul 

muzeelor, activități pilot adresate adulților defavorizaţi social, folosind Information and 

Communication Technology (TIC). Proiectul și-a propus măsurarea și evaluarea impactului 

TIC-ului asupra adulților defavorizaţi social, implicaţi în proiecte muzeale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul pilot al Muzeului National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa” a fost intitulat: 

Liber la Muzeu. 

Grupul țintă: 25 de persoane private de libertate  din cadrul Penitenciarului de Maxima 

Siguranta Rahova 

Obiectivele proiectului au fost:  

- accesul la informațiile culturale ale persoanelor lipsite de libertate și opțiunea de a-și petrece 

timpul liber intr- o instituție de cultură din București; 

- accesibilizarea informațiilor științifice din domeniul biodiversității și a patrimoniului expus, 

dar și a celui conservat din depozitele speciale ale instituției pentru persoanele care fie nu au 

mai vizitat niciodată un muzeu de zoologie, fie au făcut-o cu foarte mult timp în urmă, în 

copilărie, cu ocazia vizitelor organizate de către școli;  
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- descoperirea de către persoanele private de libertate a importanței Muzeului „Antipa”, din 

București, ca deținător și promotor al patrimoniului cultural românesc, unele dintre piesele 

acestuia aparținând patrimoniului cultural mondial; 

- accesibilizarea informațiilor referitoare la activitățile unor categorii profesionale precum cea a 

zoologilor, conservatorilor și taxidermiștilor ca meserii particulare care pot fi îmbrățișate de 

către orice iubitor de științele naturii; 

Rezultatele proiectului: 25 de Digital Storytelling, o expozitie temporara, 1 diorama  

Perioada de desfășurare: 1 noiembrie  2012- 31 octombrie 2014 

a.3. acțiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituției  

Titlul  Parteneri media Materiale de promovare ale campaniei 
Istoria lumii vii 
în 10 exponate 
Ianuarie  - Mai 
2014 

Unitedmedia, Calendar 
Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Terra Magazin, Doxi, 
Pipo, Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 7 
Pitici, inParc, 
mamica.ro, MediaIQ, 
Zeppelin, Revista 
Ioana, melc-
codobelc.ro, 
agendacopiilor.wordpr
ess.com, EduRomania 
– Portalul educației din 
România, HotNews, 
SmartWoman 

- 8 comunicate de presă trimise prin email 
jurnaliștilor posturilor Radio și TV cât și tuturor 
ziarelor cu apariție zilnică.  
-8 comunicate de presă trimise online, prin 
intermediul site-urilor specializate www.comunicate 
de presă.ro , www.centruldepresa.ro (distribuție către 
toți abonaţii bazei lor de date)  
-Comunicate de presă trimise către agențiile 
Hotnews, Agerpres, Amosnews  
-30 Reportaje TV difuzate la TVR 2 în cadrul 
emisiunii În curtea bunicilor. 
-6 interviuri  radio ( Radio România Actualități, 
Radio România Cultural) 
-6 articole publicate în cadrul revistei Terra Magazin 
-8 newslettere trimise online la toate cele aproximativ 
10.000 de persoane  înscrise în baza de date a 
Muzeului. 
-Postarea de știri și anunțuri referitoare la programul 
conferințelor pe pagina de Facebook a Muzeului 
-Postarea informațiilor conferințelor atât pe site-ul 
Muzeului www.antipa.ro cât și pe site-urile 
partenerilor 
Afișe și pliante 
Număr apariții în presa scrisă și online: 84 

La Antipa, în 
spatele ușilor 
închise 
Februarie  -  
Decembrie 2014 

Unitedmedia, Calendar 
Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Terra Magazin, Doxi, 
Pipo, BBC Science 
World, Zile şi Nopţi, 
Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 7 

-16 comunicate de presă trimise prin email 
jurnaliștilor posturilor Radio si TV cât și tuturor 
ziarelor cu apariție zilnică.  
-16 comunicate de presă trimise online, prin 
intermediul site-urilor specializate www.comunicate 
de presă.ro , www.centruldepresa.ro (distribuție către 
toți abonaţii bazei lor de date) 
-Comunicate de presă trimise către agențiile 
Hotnews, Agerpres, Amosnews  
- 5 Reportaje TV difuzate la diferite emisiuni și 
jurnale de știri (Antena 1, TVR 2, Digi 24, TV H, TV 

http://www.centruldepresa.ro/
http://www.antipa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
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Pitici, inParc, 
mamica.ro, MediaIQ, 
Zeppelin, Revista 
Ioana, melc-
codobelc.ro, 
agendacopiilor.wordpr
ess.com, EduRomania 
– Portalul educației din 
România. 

City) 
-10 interviuri  radio ( Radio România Actualități, 
Radio România Cultural, RFI) 
-16 newslettere trimise online la toate cele 
aproximativ 11.000 de persoane  înscrise în baza de 
date a Muzeului. 
-15 anunţuri în edițiile săptămânale ale revistei Șapte 
Seri  
-Postarea de știri și anunturi referitoare la programul 
conferintelor pe pagina de Facebook a Muzeului 
-Postarea informațiilor conferințelor atât pe site-ul 
Muzeului www.antipa.ro cât și pe site-urile 
partenerilor 
-Afișe 
Număr apariții în presă scrisă și online: 140 

Noaptea 
Muzeelor  
17 mai 2014 
Tematică: 
Împreună 
pentru planetă 
 

Unitedmedia, Calendar 
Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Terra Magazin, Doxi, 
Pipo, Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 7 
Pitici, inParc, 
mamica.ro, MediaIQ, 
Zeppelin, Revista 
Ioana, melc-
codobelc.ro, 
agendacopiilor.wordpr
ess.com, EduRomania 
– Portalul educației din 
România, HotNews, 
SmartWoman 

-Comunicat de presă trimis prin email jurnaliștilor 
posturilor Radio si TV cât si tuturor ziarelor cu 
aparitie zilnica.  
-Comunicat de presă trimis online, prin intermediul 
site-urilor specializate www.comunicate de presă.ro , 
www.centruldepresa.ro (distribuție către toți abonaţii 
bazei lor de date) 
-Comunicat de presă trimis către agențiile Hotnews, 
Agerpres, Amosnews  
- 10 reportaje TV difuzate la diferite emisiuni si 
jurnale de știri (Antena 1, TVR 1, Antena 3, 
Realitatea TV, România TV, Pro TV, Prima TV, B1 
TV, Pro Tv, Digi 24) 
-5 interviuri radio: ( Radio România Actualități, 
Radio România Cultural, Radio Trinitas, Radio 
Bucuresti, RFI) 
-Newsletter trimis online la toate cele aproximativ 
10.000 de persoane  înscrise în baza de date a 
Muzeului. 
- -Postarea evenimentelor atât  pe site-ul Muzeului 
www.antipa.ro cât  si pe site-urile partenerilor.  
-Afișe şi pliante. 
Număr apariții în presă scrisă și online:  65 

Vine vacanta 
cu trenul .... 
Antipa 
 

UnitedMedia, 
Calendar Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 
inParc, mamica.ro, 
Avantaje, Revista 
Baby, melc-
codobelc.ro, 
agendacopiilor.wordpr

-9 comunicate de presă trimise prin email jurnaliștilor 
posturilor Radio și TV cât și tuturor ziarelor cu 
apariție zilnica.  
-9 comunicate de presă trimise online, prin 
intermediul site-urilor speci alizate www.comunicate 
de presă.ro , www.centruldepresa.ro (distribuție către 
toți abonaţii bazei lor de date) 
-Comunicate de presă trimise către agențiile 
Hotnews, Agerpres, Amosnews  
-5 Reportaje TV difuzate la diferite jurnale de știri 
(Pro TV, Antena 1 , TVR 2, TVR 1) 
-10 interviuri  radio ( Radio România Actualități, 
Radio România Cultural, Radio Trinitas, Radio 

http://www.antipa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
http://www.antipa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
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ess.com, HotNews, 
SmartWoman, 
EduRomania – 
Portalul educației din 
România. 

Bucuresti Fm) 
-11 newslettere trimise online la toate cele 
aproximativ 11.000 de persoane înscrise în baza de 
date a Muzeului. 
-Postarea de știri și anunțuri referitoare la programul 
atelierelor pe pagina de Facebook Muzeului 
-Crearea unor albume de fotografie pe pagina de 
Facebook a Muzeului 
-Postarea informațiilor dedicate modulelor atât  pe 
site-ul Muzeului www.antipa.ro cât  si pe site-urile 
partenerilor.  
- Afișe  
Număr apariții în presă scrisă și online: 144 

Lumea 
fluturilor – 
expozitie 
temporară 
dedicată 
fluturilor 
tropicali vii 
3 iunie - 19 
septembrie 2014 

Unitedmedia, Calendar 
Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 
inParc, mamica.ro, 
melc-codobelc.ro, 
Avantaje, Revista 
Baby, 
agendacopiilor.wordpr
ess.com, EduRomania 
– Portalul educației din 
România, HotNews, 
SmartWoman 

-4 comunicate de presă trimise prin email jurnaliștilor 
posturilor Radio și TV cât și tuturor ziarelor cu 
aparitie zilnica.  
-4 comunicate de presă trimise online, prin 
intermediul site-urilor specializate www.comunicate 
de presă.ro , www.centruldepresa.ro (distribuție către 
toți abonaţii bazei lor de date) 
-Comunicate de presă trimise către agențiile 
Hotnews, Agerpres, Amosnews  
 8 reportaje  TV difuzate la diferite emisiuni si 
jurnale de știri (Antena 1 , România TV , TVR 2, 
TVR 1, Antena 3, Prima TV) 
- 15 anunţuri în editiile săptămânale ale revistei Șapte 
Seri apărute în perioada iunie-septembrie 2014. 
-5 interviuri  radio ( Radio România Actualități, 
Radio România Cultural, Radio Trinitas) 
-13 newslettere trimise online la toate cele 
aproximativ 11.000 de persoane  înscrise în baza de 
date a Muzeului. 
-Spot publicitar pe ecranele Cocor Media Channel,în 
perioada 10 iunie – 10 iulie 2014 
-Spot publucitar online pe diferite site-uri (Antena 3, 
http://life.hotnews.ro , www.youtube.com, 
www.facebook.com/muzeulantipa etc) 
-Postarea de știri și anunțuri referitoare la expoziție 
pe pagina de Facebook a Muzeului 
-Crearea unui album de fotografie pe pagina de 
Facebook a Muzeului 
-Postarea informațiilor expoziției atât pe site-ul 
Muzeului www.antipa.ro cât și pe site-urile 
partenerilor 
-1 backlit amplasat în oras, mesh pe fațada și gardul 
Muzeului 
- Roll up –uri 
- Pliante și afișe  
Număr apariții în presă scrisă și online:70 
 

ZooMonetar – UnitedMedia, -8 comunicate de presă trimise prin email jurnaliștilor 

http://www.antipa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
http://life.hotnews.ro/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/muzeulantipa
http://www.antipa.ro/
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Fauna lumii pe 
bancnote si 
monede  
13 iunie – 
31octombrie 
2014 

Calendar Evenimente, 
comunicatedepresa.ro, 
Centruldepresa.ro, 
Oraşul Meu, 
Grădinite.com, 
Prokid.ro, GoKID.ro, 
Salut Bucureşti, 
inParc, mamica.ro, 
Avantaje, Revista 
Baby, melc-
codobelc.ro, 
agendacopiilor.wordpr
ess.com, HotNews, 
SmartWoman, 
Magazin Istoric  
 

posturilor Radio si TV cât si tuturor ziarelor cu 
aparitie zilnica.  
-8 comunicate de presă trimise online, prin 
intermediul site-urilor specializate www.comunicate 
de presă.ro , www.centruldepresa.ro (distribuție către 
toți abonaţii bazei lor de date) 
-Comunicate de presă trimise către agențiile 
Hotnews, Agerpres, Amosnews  
-4 reportaje TV difuzate la diferite emisiuni si jurnale 
de știri (Antena 1 , TVR 2, TVR 1) 
-20 anunţuri în editiile săptămânale ale revistei Șapte 
Seri apărute în perioada iunie-octombrie 2014. 
-Macheta de presă în revista Magazin Istoric 
-5 interviuri  radio( Radio România Actualități, Radio 
România Cultural, Radio Trinitas, Radio Bucuresti) 
-18 newslettere trimise online la toate cele 
aproximativ 11.000 de persoane  inscrise in baza de 
date a Muzeului. 
 
-Postarea de știri si evenimente referitoare la 
programul expozitie pe pagina de Facebook 
Muzeului 
-Crearea unui album de fotografie pe pagina de 
Facebook a Muzeului 
-Banner online pe diferite site-uri  
-Postarea evenimentelor dedicate expoziției atât  pe 
site-ul Muzeului www.antipa.ro cât  si pe site-urile 
partenerilor.  
-2 backlit-uri amplasate în diferite locuri în oras, 
mesh pe fațada Muzeului,  
-Roll up  
-Broșură, pliante și afișe  
Număr apariții în presă scrisă și online:98 

 

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activității de PR/de strategii 

media 

• Realizarea de acorduri de colaborare cu parteneri din mass-media: două posturi de radio 

(Radio România Cultural și Radio România Actualități,), trei posturi de televiziune (DIGI 

Animal World, TVR2, DaVinci Learning), partenerii din domeniul on-line 

(http://www.calendarevenimente.ro, https://agendacopiilor.wordpress.com/, 

http://www.gradinite.com, http://www.orasulm.eu, http://www..mamica.ro, www.prokid.ro, 

http://baby.unica.ro/, http://www.avantaje.ro/, www.GoKID.ro, www.inparc.ro, 

http://www.salutbucuresti.ro, http://www.melc-codobelc.ro/¸ http://eduromania.ro/, 

http://smartwoman.hotnews.ro/ ) 

http://www.centruldepresa.ro/
http://www.antipa.ro/
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• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelelor de socializare. În anul 2014 

Muzeul ”Antipa” a acumulat 7.064 like-uri pe rețeau Facebook. 

• Promovarea evenimentelor prin intermediului site-ului www.antipa.ro  

• Promovarea evenimentelor prin intermediul agenţiilor de presă naţionale: Hotnews, 

Agerpres, Amos News;  

• Distribuția comunicatelor de presă prin intermediul site-urilor specializate 

http://www.comunicatedepresă.ro , http://www.centruldepresa.ro , http://www.webpr.ro/ 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul revistelor (Terra Magazin, Doxi, Pipo, 

Zeppelin, Sapte Seri, Ioana, Draga mea, Avantaje, Magazin Istoric) 

• Acorduri de colaborare, în scopul promovării reciproce, cu librăria „Cărturești” și cu 

diferite firme deţinătoare a unor situri web etc.; 

• Promovarea prin intermediul instituţiilor de învățământ din București: Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București, Universitatea din București, Academia de Studii Economice 

din București, EduRomania ( Portalul online al educației din România ), CIMEC (blog de 

evenimente culturale), RNMR ( informatii despre evenimentele organizate de Muzeu pe site-ul 

Retelei www.muzee.org, materiale tipărite cu prilejul Noptii Muzeelor); 

• Stabilirea de întâlniri şi negocieri directe cu colaboratori din cadrul altor instituţii; 

 

a.5. apariții în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare 

În anul 2014 Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a avut un număr de 

1055 articole în presă, dintre care putem exemplifica: 

 

• Digi Animal World – Emisiunea Digipedia – Noaptea Cercetatorilor 2014, 10 noiembrie 

2014, ora 22:25, -Realizator Alexandru Mironov -  Invitat Dr. Luis Popa- director general. 

• Terra Magazin, Nr 181, Anul XV,  Ianuarie 2014, ”Diavolul de mare (Manta birostris)”, 

pag 14-15, George Nazareanu 

• Terra Magazin, Nr 182, Anul XV,  Februarie 2014, ”Anaconda și alți șerpi uriași” , pag 

14-15, Dr. Alexandru Iftime 

• Terra Magazin, Nr 183, Anul XV,  Martie 2014, ”Dodo (Dront) Raphus cucullatus” , 

pag 14-15, Dr. Angela Petrescu 

http://www.antipa.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
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• Terra Magazin, Nr 183, Anul XV,  Martie 2014, ”Pasărea paradis rosie (Paradisaea 

raggiana)”, Dr. Angela Petrescu 

• Terra Magazin, Nr 184, Anul XV, Aprilie 2014, ”Antilopa Saiga”,  , pag 14-15, Ana 

Maria Diaconescu  

• Terra Magazin, Nr 184, Anul XV, Aprilie 2014, ”Capetele zanza”, pag 14-15, Dr. 

Alexandru  Iftime 

• Antena 1, emisiunea “Razvan si Dani” – interviu despre conferinta: “Suprematia 

rechinilor” -George Nazareanu 

• Antena 1, emisiunea “Razvan si Dani”, 10 iulie 2014 – interviu despre expozitia 

temporară “Lumea Fluturilor” –Dr. Alexandru Iftime 

• Antena 1, emisiunea “Razvan si Dani”, 8 iulie 2014 – reportaj despre programul  de 

vacanta Micii Sanitari.  

• Antena 1, emisiunea “Razvan si Dani”, 17 iulie 2014 – reportaj despre expozitia 

temporară ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote si monede 

• TVR 1, emisiunea ”Cooltura”, 20 iunie 2014 – reportaj despre expozitia temporară 

ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote si monede 

• TVR 2, emisiunea ”Top Cultura”, 23 august 2014 – reportaj despre programele de vara 

si expozitiile temporare organizate in Muzeu 

• Antena 1, Jurnalul de Stiri, 21 iunie 2014– reportaj despre expozitia temporară “Lumea 

Fluturilor” 

•  Prima TV, Jurnalul Focus, 20 august 2014 – reportaj despre expozitia temporară 

“Lumea Fluturilor” 

• Realitatea TV, , Jurnalul de Stiri, 2 august 2014– reportaj despre expozitia temporară 

“Lumea Fluturilor” – Florentina Purdescu 

• TVR 2, emisiunea “În curtea bunicilor” – 30 de reportaje difuzate in perioada martie -  

septembrie 2014  - George Nazareanu 

• Pro TV , Jurnalul de Stiri, 31 iulie 2014– reportaj despre expozitia temporară “Lumea 

Fluturilor” si Scoala de Vara Antipa – Florentina Purdescu si Bogdan Matei 

• Digi 24, Jurnalul de Stiri, 18 mai 2014 – reportaj dedicat Noptii Muzeelor  

• UTV, Jurnalul de Stiri, 15 mai 2014 – reportaj dedicat Noptii Muzeelor  

• Romania TV, Jurnalul de Stiri, 14 mai 2014 – reportaj dedicat Noptii Muzeelo 
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• Antena 3, Jurnalul de Stiri, 18 mai 2014 – reportaj dedicat Noptii Muzeelor 

• N24 Plus, Jurnalul de Stiri, 20 mai 2014 – reportaj dedicat Noptii Muzeelor 

• Radio România Cultural -  Emisiunea Planeta radio – E (ecologie) C(clima), O (oxigen), 

Moderator Dan Stoica –emisiune in direct, 45 min, 17,05 – 17,50,  interviu despre rechini - 

Invitat: George Nazareanu 

• Radio România Cultural - Emisiunea Planeta radio – E (ecologie) C(clima), O (oxigen), 

Moderator Dan Stoica –emisiune in direct, 45 min, 17,05 – 17,50,  interviu despre recife - 

Invitat: George Nazareanu 

• Radio România Cultural -  Emisiunea Planeta radio – E (ecologie) C(clima), O (oxigen), 

Moderator Dan Stoica –emisiune in direct, 45 min, 17,05 – 17,50,  interviu despre balene - 

Invitat: George Nazareanu 

• Radio România Cultural - Emisiunea Planeta radio – E (ecologie) C(clima), O (oxigen), 

Moderator Dan Stoica –emisiune in direct, 45 min, 17,05 – 17,50,  interviu despre Planeta vie- 

Invitat: George Nazareanu 

• Radio Romania Cultural, 23 iunie 2014 – reportaj dedicat pogramelor de vacanță 

• Europa Fm, 12 iunie 2014 - stire dedicata expozitiei temporare ”Lumea Fluturilor” 

• Radio Romania Cultural, 19 iunie 2014 – stire dedicata programului ”Leganati de 

Deinotherium” 

• Bucuresti fm, 20 iunie 2014 – stire dedicata programului ”Leganati de Deinotherium” 

• Dr. Angela Petrescu: 1. ASUL VERDE, An IX, nr. 115, Februarie 2014. Ecologie – Iarna 

păsărilor, autor Florenţa Oprişan: pag 34-35; 2. Formula AS, Numărul  1112  (07.04.2014  ‐ 

13.04.2014). Ecologie interviu Vestitorii Primăverii cu Florența Oprișan; 

• Lavinia Iancu: interviu acordat ziarului Click – despre familia Culicidae (de Adrian 

Popescu; 22 Iunie); 

• Dr. Angela Petrescu: 1. Radio România Cultural, emisiunea “Planeta Radio/ 

E(ecologie)C (clima)O (oxigen)”, Interviu, “Bucurestiul şi Cântecul păsărilor”, emisiune în 

direct, 1 h, 9 aprilie 2014, ora 17-17,50; 2. Radio România Cultural, emisiunea “Planeta 

Radio/ ECO”, Interviu, “Bucurestiul şi Cântecul păsărilor” continuare, emisiune în direct, 1 h, 

14 aprilie 2014,ora 17-17,50; 

• Dr. Luis Ovidiu Popa: interviu susținut la Radio România Cultural despre tema 

conferinței „La vânătoare de… braconieri”; 

http://www.formula-as.ro/2011/954/ecologie-14
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• Dr. Oana Paula Popa: interviu susținut la Radio Romania International, acordat D-nei 

Christine Lescu, pe tema conferinței „Animale dispărute din Fauna Romaniei”; 

• Lavinia Iancu: interviu pentru ProTv (11 august) (informații despre biologia țânțarilor și 

bolile transmise de aceste specii); 

 

a.6.profilul beneficiarului actual: 

Datorită sistemului electronic de emitere a biletelor de intrare pentru expoziția permanentă a 

Muzeului Antipa, care înregistrează separat categoriile de bilete vândute, putem totuși să 

realizăm o analiză sumară a profilului vizitatorului pe clase de vârstă. 

Din analiza tipurilor de bilete de intrare vândute în perioada ianuarie 2014-decembrie 2014, se 

constată că 30% dintre vizitatori au beneficiat de bilete gratuite. Majoritatea acestor vizitatori 

este reprezentată de copii de vârstă preșcolară. Un procent de 25% dintre vizitatori a fost 

reprezentat de elevi sau studenți. Mai mult de o treime din vizitatori (41%) au fost adulți, în 

timp ce 4% a fost reprezentată de pensionari. 

  2014    

Tip bilet 
Luna 

intreg elev/student pensionar gratuit 

Total / 

luna 

Ianuarie 4076 1187 332 1938 7533 

Februarie 4179 1735 324 2880 9118 

Martie 4784 2797 315 2536 10432 

Aprilie 4944 9450 455 3383 18232 

Mai 6382 4488 471 20370 31711 

Iunie 7489 8298 721 4311 20819 

Iulie 8106 1365 1111 6828 17410 

August 10671 1552 1072 6351 19646 

Septembrie 5305 1340 641 2689 9975 

Octombrie 4851 5279 392 2068 12590 

Noiembrie 6457 5279 571 3383 15690 

Decembrie 2966 1711 205 1660 6542 

TOTAL 70210 44481 6610 58397 179698 
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Figura 1 Numărul de vizitatori în anul 2014, pe categorii de bilete de intrare. 
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Figura 2 Procentele de categorii de bilete de intrare vândute în anul 2014. 
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a.7.realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători 

cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată; 

Descrierea structurii pe vârste a vizitatorilor expoziției permanente a Muzeulu Antipa s-a 

realizat prin analiza statistică a tipurilor de bilete vândute prin sistemul electronic de 

distribuție a biletelor de intrare în Muzeu.  

 

a.8.analiza utilizării spaţiilor instituţiei; 

Clădirea unui muzeu însumează o serie de funcţii, ea trebuie să fie potrivită pentru păstrarea şi 

prezentarea colecţiilor, pentru primirea vizitatorilor şi pentru găzduirea personalului. Toate 

aceste funcţii implică exigenţe deosebite. Pentru protejarea colecţiilor trebuie luate măsuri de 

stabilizare a condiţiilor de microclimat, măsuri antiefracţie şi anti- incendiu. Pentru public este 

important să existe un traseu clar prin clădire sau prin expoziţie şi să existe tot felul de 

facilităţi. Personalul angajat necesită spaţii de lucru (laboratoare) şi alte încăperi cu caracter 

administrativ. Sunt necesare spaţii pentru depozitarea patrimoniului, pentru procedurile de 

conservare activă, restaurare şi pentru realizarea expoziţiilor temporare. Spaţiile publice 

însumează intrarea, recepţia, garderoba, sala de conferinţe, spaţiile educative, restaurantul sau 

cafeneaua, toaleta etc. Spaţiile administrative sunt birourile, arhiva, biblioteca, atelierele şi 

depozitele de materiale. 

Muzeul Antipa face parte din categoria puţinelor muzee care sunt găzduite în clădiri care au 

fost construite special pentru ele. Cladirea actuala a fost construită între anii 1904-1906, 

conform necesitaților acelor vremuri. Datorită dezvoltării colecțiilor și diversificării 

activităților Muzeului în ultimii 100 de ani, cladirea actuală pune destule probleme în 

exploatarea muzeală. Destinația și suprafața actuală a spațiilor Muzeului Antipa sunt 

prezentate în Tabelul 4.  

 

Tabelul 3 Destinația spațiilor si suprafețele ocupate de acestea în cadrul Muzeului 

Antipa. 

Destinație spațiu Suprafață (m2) Grad de ocupare 

(unde este cazul) 

Intrare 190  
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Recepție 25  

Garderobă 10  

Sală de conferințe 150  

Spații pentru activități educative 96  

Cafenea 255  

Magazin (închiriat în perioada 

2011-2014) 

44  

Toalete pentru public 42,75  

Toalete pentru angajați 23,50  

Laboratoare 507 >90% 

Expoziție permanentă 3125  

Depozite colecții 774 97% 

Spațiu expoziții temporare 0  

Bibliotecă 95  

Birouri administrative 153  

Arhivă 25  

Ateliere 118  

Depozite materiale 21  

 

a.9.îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 

reabilitări, după caz. 

• Reziliere contract de locațiune nr. 212/21.02.2011 cu firma S.C. Artex Services 

Internațioanl S.R.L.; predarea-primirea spațiului în care a funcționat cafeneaua și terasa 

• reorganizarea spatiului de depozitare nevertebrate şi vertebrate conservate umed 

(dulapuri depozit demisol, langa taxidermie)  

• organizarea depozitului de păsări balguri in urma mutării colectiei de pasari balguri in 

alt spatiu 
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b) Îmbunătățirea activității profesionale a instituției: 

b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției 

În anul 2014, Muzeul Antipa a derulat programe conform programelor asumate prin 

precedentele proiecte de management, astfel: 

 

Programul 1. Constituirea științifică, administrarea, evidența, conservarea, restaurarea 

și protejarea patrimoniului muzeal 

1. Evidenta bunurilor de importanta stiintifica 

A. Evidenta prin fise analitice 4031 (fără fotografii)/20096 ex 

Modificări/completari date in FAE/baze de date:  

- pentru  886 preparate din Colecțiile ştiințifice de pești - Faună Mondială și Fauna României 

(localizare) 

- pentru 80 ex/7 specii Colecţia de fluturi A. Ostrogovich (localizare) 

- 11683 fise verificarea/uniformizarea datelor introduse Colecţia Coleoptere Cerambycidae 

(provincie/zonă, colectat de, punct/ adresă). 

- actualizare nomenclatură Sphecidae (sensu stricto) (Hymenoptera: Apoidea) din Colecţia de 

Himenoptere a MNINGA – 318 ex. 

 

B. Evidenta prin baze de date Access – 1901 inregistrări/10214 ex 

-1254 înregistrări /1459 exemplare Colecţia de lepidoptere dr. Levente Székely (14 cutii de 

colectie) 

-580 inregistrari / 6184 ex Colectia de moluste Al. Grossu 

-30 inregistrari Colectia de Bivalve invazive (BIV 746-BIV 775) /1.415 ex.  

-37 inregistrari Colectia de Bivalve invazive marine (BIV 900-931 / GST 4001- 4005 / 1156 

ex). 

 

C. Evidenta prin baze de date xls – 2283 inregistrări/12656 ex 

- 604 inregistrari Colectia Lucanidae – fauna palearctica/1278 ex 

- 611 inregistrari Colectia de moluste (Romania, Turcia, Tunisia, Maroc)/4706 ex 
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- 488 inregistrari Colectia stiintifica „Banarescu-Nalbant”, BN 197 – BN 321 (125 nr. de inv.) 

/ 488 exp, cu două tipuri de măsurători (lungimea totala si lungimea standard) 

- 580 inregistrari Colectia de moluste Al. Grossu/6184 ex  

D. Evidenta prin registre de inventar printate şi format electronic  

- 24 nr de inv Colecția de crustacee – exemplare tip, pe baza proceselor verbale de introducere 

în colecție (8 rubrici) 

- 24 inregistrari Colecţia de Tanaidacee pe baza PV de introducere in colectie 

 

E. Introducerea in colectii cu referate si procese verbale de receptie si inventariere  

 

Total: 49155 ex (50528 exemplare moluste, insecte, crustacee, pesti, paleontologie din care se 

scad 546 ex ortoptera si 827 ex lucanide, initial aflate in colectiile de studiu).  

 

PV PV/Colectia 
stiintifica 

Nr 
ex. 

Nr 
specii

Intocmit Provenienta Observatii 

99/20.01.2014 Crustacee-
Cumacee, 
exemplare tip 

23 17 Iorgu 
Petrescu 

cercetare Oc. 
Indian, Marea 
Caraibilor 

 

101/20.01.2014 Crustacea-
Cumacea 

73 8 Iorgu 
Petrescu 

cercetare Oc. 
Indian, Marea 
Caraibilor 

 

440/18.03.2014 Crustacea-
Cumacea 
exemplare tip 

5 1 Iorgu 
Petrescu 

donatie 
SNMNH 
Washington 

 

1440/2.09.2014 Crustacee 2 1 Iorgu 
Petrescu 

donatie Adrian 
Dumitru, 
Florida, SUA 

ex juvenile 

453/19.03.2014 Orthoptera 546 49 Elena 
Iorgu 

cercetare teren 
Romania 

scadere din 
colectia de studiu 
si introducere in 
colectia 
stiintifica 

1439/2.09.2014 Odonata 
fauna straina 

432  Melanya 
Stan 

schimburi Deterrminari la 
specie 
(majoritatea), la 
gen si cateva 
numai la nivel de 
ordin 

102/20.01.2014 Lepidoptera 
Iuliu Szabo 

28321   achizitie  
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864/28.05.2014 Lepidoptera 
Ludovic 
Beregszaszy 

13 1 Mihai 
Stanescu 

achizitie s-au gasit ca 
neinventariate in  
urma activitatii 
de conservare 

240/18.02.2014 Diptera - 
fauna 
Romaniei 

2 2 Lavinia 
Iancu 

cercetare  

376/11.03.2014 Diptera - 
fauna 
Romaniei 

201 118 Melanya 
Stan 

cercetare provin din fauna 
Romaniei fosta 
expunere 

812/19.05.2014 Diptera - 
fauna 
Romaniei 

28 16 Lavinia 
Iancu 

cercetare fosta expunere 

281/24.02.2014 Coleoptera - 
exemplare tip 

1 1 Melanya 
Stan 

donat  dr. 
Roberto Poggi 

paratip 

702/5.05.2014 Coleoptera - 
Lucanidae 

1278 6 Melanya 
Stan 

cercetare, 
donatii 

1278 ex in 
colectia 
stiintifica, 827 
erau in colectia 
de studiu cu 
evidenta primara 

1104/10.07.2014 Coleoptera - 
fauna 
mondiala 

444 206 Rodica 
Serafim 

achizitie regiunea 
palearctica 

1705/22.10.2014 Coleoptera - 
fauna 
mondiala 

79 52 Rodica 
Serafim 

achizitie, 
donatie 

regiunea 
palearctica 

1731/27.10.2014 Coleoptera - 
fauna 
mondiala 

81 42 Rodica 
Serafim 

achizitie, 
donatie 

regiunea 
nearctica 

2051/16.12.2014 Coleoptera - 
fauna 
mondiala 

208 118 Rodica 
Serafim 

achizitie, 
donatie 

regiunea 
neotropicala 

1087/7.7.2014 Ihtiologie 395  Alex 
Iftime 

schimburi, 
cercetare 

 

1438/2.09.2014 Ihtiologie 706  Alex 
Iftime 

cercetari 
Campania 
Stuful, 1981 

 

1640/10.10.2014 Ihtiologie 1369  Alex 
Iftime 

Campania 
Stuful 1979, 
1982, 1984 

 

1754/30.10.2014 Ihtiologie 605 22 Oana 
Popa/Ana 
Krapal 

cercetare Romania, 
Ungaria 22 specii 
si 4 genuri 

1924/27.11.2014 Ihtiologie 14 4 Oana 
Popa/Ana 

cercetare Caras Severin 
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Krapal 
1486/10.09.2014 Paleontologie, 

Pesti fosili 
2  Melanya 

Stan 
donatie Mircea 
Pauca 

un ex este paratip

468/24.03.2014 Moluste 97 18 Oana 
Popa/Ana 
Krapal 

cercetare expeditia Dakhla 
2012, Maroc 

505/28.03.2014 Moluste 704 5 Oana 
Popa/Ana 
Krapal 

cercetare 2 ex donatie 
Field Museum 
Chicago 

705/5.05.2014 Moluste 6184 124 Oana 
Popa 

donatie dr. 
Alexandru 
Grossu 

determinat de 
catre donator, 
124 specii, 26 
genuri 

451/19.03.2014 Moluste 1155 9 Oana 
Popa 

cercetare  

1755/30.10.2014 Moluste 3954 4 Oana 
Popa/Ana 
Krapal 

cercetare/donatii specialisti 
Olanda, Austria, 
Elvetia, Bulgaria, 
Canada 

54/14.01.2014 Moluste   405  Gabriela 
Andrei 

cercetare expeditii Taurus, 
2005, Turcia, 
Focida, 2006, 
Turcia, Punia 
2006, Tunisia, 
Atlas, 2007, 
Maroc 

275/21.02.2014 Moluste 58  Gabriela 
Andrei 

cercetare Punia 2006, 
Tunisia 

419/17.03.2014 Moluste 817  Gabriela 
Andrei 

cercetare Dobrogea de 
Sud, litoralul 
Marii Negre 

452/19.03.2014 Moluste 146  Gabriela 
Andrei 

cercetare Maramures 

703/5.05.2014 Moluste 92  Gabriela 
Andrei 

cercetare Maramures 

704/5.05.2014 Moluste 36  Gabriela 
Andrei 

cercetare Dobrogea  

908/2.06.2014 Moluste 414  Gabriela 
Andrei 

cercetare diverse zone 
Romania 

1099/9.07.2014 Moluste 314  Gabriela 
Andrei 

cercetare diverse zone 
Romania 

1151/18.07.2014 Moluste 316  Gabriela 
Andrei 

cercetare Dobrogea 

1516/16.09.2014 Moluste 354  Gabriela 
Andrei 

cercetare Satu Mare, 1985 

1515/16.09.2014 Moluste 211  Gabriela cercetare Dobrogea 
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Andrei 
1581/30.09.2014 Moluste 73  Gabriela 

Andrei 
cercetare Romania 

1822/11.09.2014 Moluste  50  Gabriela 
Andrei 

cercetare Maramures, 
1996, 1997 

2002/9.12.2014 Moluste 240  Gabriela 
Andrei 

cercetare Romania 

2014/11.12.2014 Crustacea-
Decapoda 

80 11 Iorgu 
Petrescu 

cercetare Maroc, Atlas 
2007, Dakhla 
2012 

 

F. Verificare gestiuni (faptic si scriptic: numerele de inventar/exemplare) 91842 ex 

- Colecţiile de peşti: dr. Mihai Băcescu (2242 ex), Faună Mondială (1413 ex), Fauna României 

(4517), Colecţia ihtiologică (184 ex) = 8356 ex 

- colecţia Heteroptere Fauna României (8402 ex),  Heteroptera ex tip (186), alte ordine ex tip 

(31), Blattodea, mantodea, Orthoptera fauna Romaniei (7256 ex), Malophaga (41), 

Thysanoptera (4483), Homoptera (5711), Odonata, Orthoptera, Heteroptera-colectii de studiu 

(635/2197/13059), Heteroptera expunere (780), Blattodea, Mantodea, Orthoptera, Phasmida – 

Fauna mondială (811), Colectia Trichoptera (14961), Heteroptera palearctice si exotice 

(24936) 83489 ex 

 

2.Clasare in categoriile juridice tezaur si fond  

Total: 232 ex clasate (163 tezaur, 69 fond) 

 

Ordin clasare tezaur fond total 

2233/04.04.2014 46 28 74 

2217/04.04.2014 66 6 72 

2374/23.05.2014 51 35 86 

 

– s-au intocmit 2 dosare de clasare pentru un filon aurifer si doua esantioane pesti fosili 

 

3. Conservarea preventivă a patrimoniului stiintific muzeal - expozitia de baza şi 25 spatii 

depozitare 
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- 28-30 aprilie s-a desfăşurat activitatea de conservare preventivă în expoziţia de bază  

- 30 aprilie a avut loc dezinsecţia cu participarea firmei For L Exim SRL folosindu-se ca 

metode pulverizarea cu substanţe insecticide (K’othrine, Solfac) si amplasarea de doze 

fumigene Kwizda Nebulautomat (amplasate în spaţiul de vizitare) 

- activitate periodică de curăţare schelete zona Anatomia comparată a vertebratelor, situl 

paleontologic şi esantioane zona Ere geologice, vitrine Sala minerale şi roci  

- conservare preventivă pentru colecţiile ştiinţifice a fost următoarea: 

• ianuarie - preparatele umede vertebrate si nevertebrate (depozit lângă laborator Taxidermie) 

• februarie–iunie: Colecţiile de peşti, concomitent a avut loc verificarea colecţiilor, inventarieri 

şi introduceri în patrimoniu 

• mai - Colecţiile de entomologie şi Colecţiile de paleontologie 

• mai si iunie - Colecţiile ornitologice  

• iunie şi septembrie - Colecţiile de moluşte – cochilii (7 dulapuri) – 323 sertare colecţie 

• iulie şi august – Colecţiile de mamifere naturalizate 

Activitatea a constat in: 

• verificarea stării de conservare  

• desprăfuire mobilier, cutii entomologice, sertare de colecţii, recipienţi  

• completare substanţă conservantă (naftalină, alcool)  

• schimbare pungi nylon/folie care protejeaze piesele din colecţia de păsări şi mamifere 

naturalizat-montate 

 

Fise de conservare preventivă / colecţii: 10 

Nr. fise 
2013 

Conservator Numele colectiei 

1 Aura Dinu Colecția Științifică de Pești –  dr. M. Băcescu & Faună 
mondială  

8 Violeta Isar 1 Colectia de moluste Alexandrina Negrea ( doar pentru 
cele 63 borcane unde s-a intervenit), 7 - Colectia de 
Moluste – Cochilii 

1 Gabriela Tănase Colecţia de trichoptere Lazăr Botoşăneanu (procesat tabel 
– 78 recipienţi) 

 

4. Conservare curativă:- pentru 151 recipienţi din Colecţiile de ihtiologie şi herpetologie s-

au adus îmbunătăţiri ale stării de conservare: inlocuire recipienţi sparţi, inlocuire lichid 



Raport de activitate 2014, Muzeul național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

  26

conservant, spalare borcane si preparate, lipire etichete si capace, preparare ceară, formol şi 

alcool 

- inlocuire  63 recipienti vechi cu recipienti PVC şi completare cu alcool Colectia  de moluste 

Alexandrina Negrea 

- inlocuire 13 recipienti vechi cu recipienti PVC şi completare cu alcool Colectia de moluste 

Biologie Moleculara 

- inlocuit 104 recipienţi dop rodat cu recipienti PVC şi completat cu alcool 308 tubuşoare 

Colecţia de Hymenoptere Cynipoidea 

 

5. Restaurare bunuri de importanta stiintifica (expozitia de baza si colectiile stiintifice) – 

21 piese  

- in expozitia de bază au avut loc lucrări de restaurare de mică amploare: 19 exponate – schelet 

mamut (hol muzeu), femelă mistreţ şi un pui de mistreţ (Pădure de deal), grup gorile de 

câmpie (Camera savantului Grigore Antipa), crab Lithodes maja (Mări Arctice), rândunică de 

mare (Atlantic), langustă petriţă (Indopacific), pui nandu (Pampas), capibara (Neotropical), 

marmota de stepă (Eurasia), câine de prerie (diorama istorică – Preeria), crocodil african cu 

bot lung (Africa), antilopa elan şi bivolul african (Sala trofeelor), somn (Viaţa intr-un râu), 

morsa (Polul Nord) 

- 2 piese din Colectia stiintifica de pasari: vultur regal şi condor 

 

Figura 3 Aspecte din timpul procesului de restaurare in situ 
 

6. Dezvoltarea patrimoniului stiintific muzeal prin activităţi de taxidermie 

-6 balguri: tupaia, orbeti (India), şoarece, starc de noapte (juvenil) 
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-1 schelet maimuta Rhesus 

- 2 piei: pui cangur pitic, Macac de Java 

 

Preparare material entomologic – 9278 exemplare insecte 

o repreparare 245 ex coleoptere 

o 3941 ex coleoptere  

o 2366 ex. lepidoptere (I Marin) 

o 505 ex lepidoptere (M. Chioibasu) 

o 173 ex. odonate (I Marin) 

o 17 ex diptere (I Marin) 

o 18 ex odonate (M. Chiobasu) 

o 120 ex himenoptere (I Medve) 

o 1988 ex ortoptere, heteroptere (G. Tanase) 

o 150 ex diptere 

  

Etichetare – 9635 etichete 

o 6189 ace M. Foaltin  

o 527 etichete determinare si colectare M Stan 

o 63 etichete date colectare si nr inv Colectia moluste Al. Negrea 

o 277 etichete nr de inv. Colectia de moluste dulap 6 -308 

o 2184 etichete G. Tanase 

o 395 etichete E. Rusu 

 

7. Organizare colectii: 3 colectii /5939 ex 

1. Colecţia ştiinţifică Lucanidae – faună palearctică, LUC1-LUC6 (1278 exp/6 specii) 

2. Colecţia ştiinţifică de Coleoptere fauna mondială, COL FAUNA MONDIALA 1-430 (812 

exemplare/418 specii) 

3. Colecţia de Diptera-Syrphidae fauna Romaniei (introdusa in patrimoniu in 2010, dar 

neorganizată) (3849 ex/203 specii) E. Rusu  
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8. Reorganizare de colecţii: 4 Colecţii de ihtiologie (Fauna României, Fauna mondială, dr. 

Mihai Băcescu şi Colecţia de ihtiologie). 

Demararea reorganizării Colecţiei de Lepidoptere Adriano Ostrogovich 

- s-au comasat/aranjat 14189 ex. de lepidoptere în 39 cutii de colecție, s-a pus suitaş, s-au pus 

1377 etichete cu denumirea speciei și nr. inv (procesate dr. M. Stănescu); s-a completat 

colecţia cu exemplare care iniţial au aparţinut colecţiei, dar au fost date deoparte (M. Stănescu, 

M. Chioibaşu), numerelor de inventar vacante li s-au atribuit specii noi care nu apăreau iniţial 

in colecţie (M. Stănescu).  

- s-a finalizat verificarea evidenței colecției de lepidoptere prof. Adriano Ostrogovich și 

completarea informațiilor din baza de date în vederea preluării ei de către conservator; pt 2014 

au fost verificate 9.159 ex (8504 înregistrări în baza de date) aflate in 70 cutii de colecție. 

Continuarea reorganizării Colecţie de micromamifere conservată umed - numerele de inventar 

MAM 7100 – MAM 7192 – 93 exemplare (scoaterea ex. din borcanele in care erau grupate in 

ordinea numerelor de inventar, spalarea, eviscerarea, rehidratarea, refacut etichete (acolo unde 

a fost cazul) si gruparea ex in alte borcane pe specii si in ordinea numerelor de inventar. 

Inlocuire substanta conservanta (alcool). 

 

9. Reorganizări/organizari spaţii depozitare 

- reorganizarea spatiului de depozitare nevertebrate şi vertebrate conservate umed (dulapuri 

depozit demisol, langa taxidermie)  

- organizarea depozitului de păsări balguri in urma mutării colectiei de pasari balguri in alt 

spatiu 

 

10.Vizite in colectiile stiintifice: 1 

- dr. Ana Maria Benedek (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) – Colecţia de Siphonaptere 

Maria Suciu. 

 

11. Împrumuturi cercetare: 146 ex nevertebrate  

Dr. Ionut Gradianau – Muzeul de Stiintele Naturii Piatra Neamt – 2 esantioane fosile de pesti 

neinventariati. Acum inventariate si clasate. 
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Dr. Daniela Barbuceanu Facultatea de Stiinte, Universitatea Pitesti – 28 preparate 

microscopice inventariate Colectia Thysanoptera 

Dr. July Pujade (Spania) – 1 ex tip si 1 ex comun Hymenoptera Cynipoidea, colectia de gale 

M. Ionescu (material returnat cu infirmarea speciei descrise de M. Ionescu) 

Dr. Daniel Roccatagliata (Argentina) – 48 exp./10 specii, Crustacea/Peracarida/Tanaidacea. 

Dr. Sanda Maican (Institutul de Biologie) – 66 ex Crysomelidae 

 

12. Imprumuturi pentru expoziţii temporare: 55 exponate/3 expoziţii 

1. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, Animale din alte zone ale lumii, 28 exponate 

naturalizate, 22.04.2013 – 1.10.2014. 

2. Banca Nationala a Romaniei – 1 esantion filon aurifer, propus clasare in categoria juridica 

fond. 

3. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, El si ea in lumea animala-26 piese (9 

mamifere, 11 pasari, 6 amfibieni), 7.10.2014-7.10.2015. 
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Programul 2 Cercetarea științifică, documentarea, dezvoltarea și valorificarea 

patrimoniului muzeal 

 

2.1 ‐ Proiecte de cercetare cu finantare extrabugetara: 

Proiecte Finantator Suma 
totala 

Population genetic history of the Sinanodonta woodiana invasion: 
expansion pattern across Europe – contract .nr. 36/2008 

Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior a Cercetării 
Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

300000 lei 

LIFE10NAT/RO/000740 „Îmbunătăţirea statutului de conservare pentru 
speciile şi habitatele prioritare din zonele umede ale Porţilor de Fier” 

Agentia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin 

149479 lei 

Completarea si imbunatatirea informatiilor privind speciile de flora si 
fauna salbatica din Parcul Natural Putna Vrancea si structurarea 
acestora in conformitate cu standardele impuse la nivel national, 
Contractul de servicii nr.155/03.08.2012  

Asociația pentru Conservarea 
Diversității Biologice, Focșani, 

62877 lei 

Servicii de inventariere şi evaluare a stării actuale de conservare a 
speciilor de păsări (Anexa 1 a Directivei Păsări) pentru care a fost 
declarat situl Natura 2000 ROSPA0072 ”Lunca Siretului Mijlociu”, 
precum şi a speciilor de păsări de interes naţional care necesită protecţie 
strictă (Anexa 4B a O.U.G. nr. 57/2007) 

EPC Consultanta de Mediu 
Bucuresti 

55254 lei 

Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Romania 
în baza articolului 17 din Directiva Habi–ate - Programul Operational 
Sectorial Mediu, Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 1765. Contract de 
finanţare: Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor 
comunitare de mamifere din România. ”(Contract nr: 819 / 26.06.2013) 

Fundaţia Carpaţi, Braşov 211134 

Autostrada Lugoj-Deva km 0+000 – km 99-500 şi drum de legătură de la 
autostradă la varianta de ocolire a Municipiului Lugoj de la km 0+000 – 
km 10+518. Contract de servicii: Studiu de permeabilitate a carnivorelor 
mari – aspectele de monitorizare a speciilor si studiu de biodiversitate 
pentru evaluarea adecvata 

SC. Drum Proiect SRL, 
Bucureşti 

192934 lei 

Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populationali 
(marimea efectivului, diversitatea genetica, grad de fragmentare) 
necesari in managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000 

 

Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior a Cercetării 
Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

526550 lei 

Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare 
de nevertebrate din România(Contract nr: 6 / 30.07.2014) 

 328863,5 
lei  

Modelarea epidemiologica complexa a infecțiilor cauzate de virusul West 
Nile prin corelare interdisciplinară utilizând date imagistice colectate cu 
sisteme de senzori și drone(Contract/Acord ferm de colaborare nr: 5 / 
30.07.2014) 

Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior a Cercetării 
Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI) 

5058 

Servicii pentru elaborarea planului de management – inventariere a  46753,27 
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speciilor de nevertebrate si amfibieni în situl Natura2000 Soveja în 
cadrul proiectului „Managementul conservativ și participativ în situl 
Natura2000 Soveja” (Contract nr: 3 / 01.03.2014) 

Serviciul de realizare a studiilor ştiinţifice necesare realizării planului de 
management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 
Frumoasa, SMIS – CSNR 36409 (Contract nr: 4 / 30.05.2014) 

 277363,08 

Verificarea și validarea datelor obținute în cadrul activităților privind 
Inventarierea speciilor de păsări și a mamiferelor (inclusiv chiroptere) 
de interes comunitar(Contract nr. 238 / 08.02.2013 

 17856 

 

2.2 Dezvoltarea patrimoniului muzeal ştiinţific: colectare material biologic; triere material 

biologic (uscat/ în alcool); preparare material biologic; etichetare material biologic (preparat/în 

alcool) 

Deplasări în teren, în România (pe localitati): Soveja (județul Vrancea), ROSCI0085 

– Frumoasa, Pădurea Comana (județul Giurgiu), Dobrogea (inclusiv Delta Dunării), Parcul 

Natural Porțile de Fier, județul Suceava, zona Reci (județul Covasna), Pădurea Pustnicul (jud. 

Ilfov), zona Baziaș-Coronini (Dunăre), Lacul Văcărești (București), județul Bihor, Parcul 

Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Călimani, Parcul Natural Ceahlău, Munții 

Făgăraș, județul Vâlcea, Carpații Occidentali, județul Botoșani. 

Organizarea a două expediții științifice în India (un total de 36 de zile; o echipă 

formată din 3 specialiști ai muzeului) („Shnongrim – 2014” și „Kharkhana – 2014”); 

Material colectat din România: 174 exemplare de Araneae; 112 exemplare de 

astacide provenind din jud. Giurgiu şi Călăraşi; 27 exemplare de efemeroptere, plecopetere, 

etc.; 2025 exemplare de coleoptere; mai mult de 120 exemplare mamifere (în curs de 

determinare) – în diverse stadii de preparare, inventariate fără proces verbal de introducere în 

contabilitate; recoltarea de probe biologice în dublu exemplar, pentru analize genetice, de la 

79 exemplare de Bombina variegata; 1000 exemplare de orthoptere; 317 exemplare de 

diptere (120 adulți și 197 larve); 2 șerpi (Dolichophis caspius) călcați de mașină; 

Material colectat din afara României: India: 4000 exemplare de nevertebrate 

(arahnide, acarieni paraziți, malofage, sifonaptere, altele) și 80 exemplare/piese de 

vertebrate; 

Preparare material biologic: cea mai mare parte a materialului acarologic (acarieni 

plumicoli) colectat în două dintre expedițiile științifice din India a fost determinat la nivel de 

specie și organizat astfel: s-au fost realizate 170 preparate fixe cu material tip (holotipi și 
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paratipi) ce conțin 178 de indivizi de acarieni, aparținând la 35 specii noi pentru știință; au 

fost realizate și 86 preparate umede in alcool, cu 2346 exemplare de acarieni plumicoli; 

Realizare fotografii în teren: Fotografii cu habitatele și speciile de interes pentru 

proiectele de cercetare științifică desfășurate. Toate sunt stocate în calculatoarele sau pe 

hardurile externe ale specialiștilor, o parte din ele fiind folosite și în realizarea rapoartelor 

științifice; 

 

Figura 4 Colectare de moluște acvatice prin dragare 
 

2.3 Punerea în valoare a patrimoniului muzeal ştiinţific: Participări la programe cultural-

educative: Întâlnirea de duminică, Musafirul de la ora 5, Noaptea Muzeelor, Prietenul meu 

necuvântător, Şcoala de vară 

 Pregătirea și susținerea mai multor conferințe pentru publicul larg în cadrul 

programului „La Antipa, în spatele ușilor închise” (conferențiari: Dr. Luis Ovidiu Popa – 

„La vânătoare de…braconieri”; Dr. Costică Adam – „Expediții științifice românești pe 

teritoriul Marocului”; Dr. Oana Paula Popa - „Animale disparute din Fauna Romaniei”; Dr. 

Cristina Constantinescu – „Creaturi invizibile din sol”; Ana-Maria Petrescu – 

„Lampioanele din adâncuri”; Mirela Dragoș – „Frumusețe sălbatică în grădina mea din oraș”; 

Dr. Alexandru Iftime – „Otrăvitori cu sânge rece - veninuri şi toxine în lumea amfibienilor şi 

reptilelor”; Dr. Iorgu Petrescu – „ Medicul Hilarius Mitrea – cel mai mare donator al 

Muzeului „Grigore Antipa””; Dr. Ionuț Ștefan Iorgu – „Cântăreţii din ierburi”; Dr. Elena 

Iulia Iorgu – „Vânători faimosi din lumea insectelor”; Lavinia Iancu - „Insectele – experți 

criminaliști”); 
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Pregătirea și susținerea mai multor conferințe pentru publicul larg în cadrul programului 

„Istoria lumii vii în 10 exponate” (conferențiari: Dr. Alexandru Iftime – „Anaconda și alți 

șerpi uriași” și „Trofee magice: incursiune în trecutul indienilor amazonieni”; Dr. Angela 

Petrescu – „Povestea porumbelului uriaș Dodo” și „Manuk-dewata sau Păsările paradisului”); 

 

Implicarea în organizarea și desfășurarea programului „Școala de vară”: Modulul de 

Herpetologie (Dr. Alexandru Iftime, perioada 30.06-11.07.2014); Modulul de Ornitologie 

– „Ornitolog amator” (Dr. Angela Petrescu, perioada 30.06-11.07.2014); 

 

Implicarea în desfășurarea programului „ Ateliere Samsung – Specii rare”: Dr. Alexandru 

Iftime (2 zile, 4 lecții/prezentări/ghidaje tematice, elaborare texte, întrebări, alegere foto); Dr. 

Angela Petrescu (luni, 10.11.2014 - un grup de 15 elevi cls. a IIIa de la 16,00 la 17,30; un 

grup de 15 elevi de cls. a IVa şi a IIIa de la 17,30 la 19,00; ghidaj la subsol şi o lecție în sala 

cu insecte); Lavinia Iancu (4 ateliere tematice, în cadrul proiectului Smart Classroom 

Samsung – Descoperă natura. Descoperă viitorul: 23.06.2014 și 15.12.2014); Dr. Elena Iorgu 

(2 ateliere tematice, „Ord. Orthoptera”, iunie și decembrie 2014); Alexandra Levărdă (2 

ateliere tematice, „Ord. Hymenoptera”, 7.07.2014 şi 20.10.2014); 

 

Participarea la organizarea și desfășurarea Festivalului Științelor la Muzeul „Antipa” prin 

susținerea de către Alexandra Levărdă a conferinței „Misterioasa lume a himenopterelor” în 

23 septembrie 2014; 

 

„Noaptea Muzeelor” (17.05.2014) – Participarea la buna desfășurare a evenimentului prin 

coordonarea fluxului de vizitatori prin expoziția permanentă a muzeului  

Participarea la organizarea evenimentului „Noaptea cercetătorilor” (26.09.2014)  

Participări la organizarea de expoziţii temporare: 

„Tesături periculoase, expoziție de păianjeni și scorpioni vii” ce va fi deschisă pentru public în 

februarie 2015. Contribuția a constat în traduceri de texte pentru postere, elaborarea de idei 

pentru campania de PR. 

Coordonarea proiectului de amenajare peisagistică a serei pentru fluturi în cadrul expoziției 

temporare de fluturi tropicali vii – „Lumea Fluturilor” (realizare proiect peisagistic, achiziție 
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plante, execuție proiect, întreținere periodică - tundere plante, înlocuire plante 

uscate/deteriorate, fertilizări); 

 

2.4. Organizarea Congresului Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” – 

ediţia a VI-a  

Lansare anunţ şi invitaţii de participare, actualizarea și întreținerea site-ului oficial al acestei 

manifestări ştiinţifice – www.czga.ro, menţinerea corespondenţei cu participanţii – 921 de e-

mailuri primite / trimise, realizarea programului de desfăşurare al congresului, editarea 

volumului de rezumate – 230 pp.); realizarea unei baze de date cu peste 3500 de date de 

contact ale posibililor participanți; realizarea mapelor pentru participanţi; actualizarea și 

traducerea în limba engleză a textelor de pe site-ul www.czga.ro, traducerea în limba engleză a 

scrisorilor şi invitaţiilor legate de congres, traducerea în limba engleză a unora dintre 

abstractele pentru CZGA, corectarea volumului de abstracte al congresului (230 pp.); 

realizarea invitaţiilor şi scrisorilor oficiale de acceptare a prezentărilor; realizarea unei 

evidenţe a tuturor participanţilor înscrişi (dovezi achitare taxe, dovezi studenţi/doctoranzi, 

returnare taxe etc.), precum şi a abstractelor depuse; primirea şi însoţirea participanţilor din 

ţară şi străinătate pe perioada desfăşurării evenimentului; implicarea în personalizarea 

premiilor pentru Concursul de postere, din cadrul evenimentului; 

Numărul specialiștilor înscriși: 226 de specialiști din cadrul a 73 de universități și instituții 

de profil. Dintre aceștia, 53 de participanti au fost din străinătate, din următoarele 17 țări: 

Bulgaria (1), Cehia (4), Croaţia (3), Iran (7), Italia (4), Libia (1), Moldova (8), Maroc (1), 

Nigeria (1), Norvegia (1), Olanda (2), Polonia (2), Portugalia (1), Rusia (4), Turcia (8), 

Ucraina (3), Ungaria (2). 

Numărul specialiștilor prezenți fizic: 202 de specialisti din cadrul a 61 de universități și 

instituții de profil. Dintre aceștia, 37 de participanți au fost din străinătate, din următoarele 14 

țări: Bulgaria (1), Cehia (3),Croaţia (3), Italia (4), Moldova (7), Maroc (1), Norvegia (1), 

Olanda (2), Polonia (2), Portugalia (1), Rusia (1), Turcia (8), Ucraina (1), Ungaria (2). 
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2.4. Rezultate ale programelor de cercetare dezvoltate in 2014: 

• Lucrări științifice publicate în reviste indexate în Web of Science: 20 lucrari publicate 

• Lucrări științifice aflate în proces de revizie (2014):  3 lucrari  

• Lucrări științifice publicate/submise la reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI): 5 lucrari  

• Lucrări științifice publicate/submise la reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI): 5 lucrari  

• Lucrări științifice publicate în alte reviste științifice: 4 lucrari 

• Cărți/monografii/capitole în cărți publicate: 4 carti/monografii/capitole 

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul Congresului Internațional de Zoologie 

al Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și publicate ca rezumate în 

volumul de rezumate al congresului: 9 comunicari 

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul altor Conferințe Internaționale: 4 

comunicari orale  
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• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul Congresului Internațional de Zoologie 

al Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și publicate ca rezumate în 

volumul de rezumate al congresului: 9 comunicari 

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul altor Conferințe Internaționale: 4 

comunicari orale  

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul unor Conferințe naționale: 5 

comunicari orale 

• Comunicări ştiinţifice sub formă de postere prezentate în cadrul Congresului 

Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și 

publicate ca rezumate în volumul de rezumate al congresului: 12 postere 

• Comunicări ştiinţifice sub formă de postere prezentate în cadrul unor Conferințe 

Internaționale: 3 postere 

• Lucrări de popularizare apărute: 10 lucrari  

 

2.5. Colaborări cu instituții din România: 

- Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Biologie 

- Universitatea “Ovidius” Constanta 

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti 

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Cluj-Napoca 

- Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi  

- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

 

2.6 Colaboratori internaționali : 

• Abraham bij de Vaate - Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau, Netherlands  

• Pedro Morais - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Porto, 

Portugal 

• Teodora Trichkova, Prof. Zdravko Hubenov - Institute of Zoology, Bulgarian Academy 

of Sciences, Sofia, Bulgaria 

• Dr. Hab. Martin Reichard – Department of Fish Ecology, Institute of Vertebrate 

Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic 
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• Dr. Karel Douda - Department of Zoology and Fisheries, Faculty of Agrobiology Food 

and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic 

• Dr. Hab. Marianna Soroka - University of Szczecin · Department of Genetics  

• Dr. Vincent Prie- Muséum National d'Histoire Naturelle - Department of Systematics and 

Evolution, Paris, France 

• Prof. Arthur Bogan - North Carolina Museum of Natural Sciences, Raleigh, United 

States  

• Dr. Nicoletta Ricciardi - CNR – Institute for Ecosistems Studies, Verbania Pallanza 

(VB), Italy 

• Dr. Teodora Trichkova- Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian 

Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 

• Dr. Jasna Latjner - University of Zagreb , Division of Biology, Department of Zoology, 

Croatia 

• Anton Krištín, Peter Kaňuch, Benjamín Jarčuška (Institutul de Ecologie Forestieră, 

Zvolen, Slovakia),  

• Kirill Márk Orci, (Universitatea Eötvös Loránd si Muzeul de Istorie, Budapesta, 

Ungaria),  

• Dirk Berger (Institut für Biologie, Universitatea Erlangen-Nürnberg, Germania) 

• Brigitte Gottsberger (Universitatea din Viena) 

• Prof. univ. Dr. Boris KRYŠTUFEK – Șeful Departamentului Vertebrate din cadrul 

Muzeului de Istorie Naturală din Ljubljana, Slovenia 

• Dr. Imad CHERKAOUI – Departamentul Biologie, Facultatea de Științe, Universitatea 

„Mohammed V” - Agdal, Rabat, Maroc; Director executiv al GREPOM - afiliat BirdLife 

în Maroc 

• Prof. univ. Dr. Abdeljebbar QNINBA – Grupul de cercetare pentru managementul 

zonelor umede, Institutul Științific, Universitatea „Mohammed V” - Agdal, Rabat, Maroc 

• Dr. Oldřich SYCHRA – Departmentul de Biologie și Bolile animalelor sălbatice, 

Facultatea de Igienă veterinară și ecologie, Universitatea de Științe Veterinare și 

Farmaceutice, Brno, Republica Cehă 

 

Alte colaborări internaționale: 
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- Colaborare prin e-mail cu Dr. A. D. Weber (Department of Modern Languages & 

Linguistics/German Program, Florida State University), la un proiect privind amerindienii 

Sioux; transmiterea de informații și fotografii privind materialul etnografic Sioux din Muzeu 

(Dr. Alexandru Iftime); 

- Semnarea unor acorduri de colaborare cu următoarele instituții: Lady Keane College, 

Shillong (Meghalaya, India); Department of Medical Entomology & Vector Control, School 

of Public Health Tehran University of Medical Sciences, (Teheran, Iran); Department of 

Animal Biology and Physiology, University of Yaoundé I (Yaoundé, Camerun); 

 

2.7. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa»  

Editarea şi publicarea volumului 57, numărul 1, și editarea parțială a numărului 2 a 

volumului 56, al revistei muzeului Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle 

«Grigore Antipa» (195 pagini). Acest lucru a presupus următoarele tipuri de activităţi: 

- Primirea lucrărilor trimise de diferiţi specialişti din ţară şi străinătate în vederea 

publicării lor în revistă (14 lucrări ştiinţifice). 

Verificarea lucrărilor primite în ceea ce priveşte respectarea regulilor de tehnoredactare 

şi structurare, specifice revistei Travaux; 

Menţinerea corespondenţei electronice cu toţi autorii care au trimis lucrări la redacția 

revistei; Trimiterea lucrărilor acceptate de editor la referenţii ştiinţifici şi menţinerea 

corespondenţei cu aceştia; În cea mai mare parte acest lucru s-a realizat prin intermediul 

sistemului on-line Editorial Manager. 

Adăugarea în baza de date cu posibili referenți științifici ai lucrărilor, a unor nume noi 

şi a adreselor de e-mail a acestora. Această bază de date este absolut necesară în vederea 

propunerii acestor specialişti de a fi revizorii lucrărilor primite la redacţie (în procesul de 

peer-review al lucrărilor);  

Realizat 3 corecturi integrale şi o verificare în vederea acordării „Bun de tipar” pentru 

Travaux 56, numărul 2 și Travaux 57, numărul 1 (parcurgerea celor 195 pagini de 3 ori de 

către 3 persoane); 

Recepția vol. 56 (2)/2013 și a 57 (1)/2014 ale Travaux; Împărţirea extraselor aferente vol. 56 

(2)/2013 și a 57 (1)/2014 ale Travaux la autori; 
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Traducerea în limba engleză a unei lucrări ce urmează a fi publicată în volumul 57, numărul 2 

al revistei Travaux (16 pagini); Traducerea în limba franceză a unor rezumate care au fost 

publicate în volumul 57 (1) al revistei Travaux (3 pagini); Verificarea corectitudinii traducerii 

în limba engleză a lucrărilor primite traduse (aprox. 180 pagini);  

Tehnoredactarea conform instrucţiunilor şi pregătirea textelor pentru predare la tipografie (195 

pagini);  

Actualizarea site-ului oficial al revistei: www.travaux.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Perfectionare profesionala: 

Urmarea programului de pregătire doctorală (cursuri, referate susținute, cercetare 

experimentală) (Ana-Maria Petrescu, Lavinia Iancu); 

- Participarea la British Council - English Course, Level Upper-intermediate – Advanced 

(septembrie - decembrie 2014) (Mirela Dragoș); 

- Participarea la seminarul „Finanțarea rețelei Natura 2000”, 3.IV.2014, Predeal (organizatori: 

WWF și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice) (Dr. Alexandru Iftime); 

- Vizita de lucru: perioada 2 Martie – 10 Martie - deplasare in Cehia la Institutul de Zoologie 

a Vertebratelor din Brno si Universitatea de Sttinte ale Vietii din Praga, Departamentul de 

Acvacultura si Piscicultura (Oana POPA & Luis POPA); 
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- Stagiu de lucru: perioada 13 Iunie -2 Iulie 2014 - Genotiparea populatiilor de Anodonta 

woodiana din aria nativa si invaziva, utilizand platforma ABI Prism 3130 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Foster City, USA) in cadrul Laboratorul de Ecologie Moleculara - 

condus de Prof. Dr. Josef Bryja, Institutul de Zoologie a Vertebratelor, Academia de Stiinte a 

Cehiei, Brno, Cehia (Oana POPA); 

Deplasarea în perioada 27.01-04.02.2014, în Slovacia, la workshop-ul proiectului BIOREGIO 

Carpathians "Integrated management of biological and landscape diversity for sustainable 

regional development and ecological connectivity in the Carpathians", a Dr. Ionuț Ștefan Iorgu 

în calitate de expert IUCN Orthoptera – România; 

Deplasarea în perioada 6-13.10.2014, în Corea de Sud, a Laviniei Iancu în vederea participării 

la programul IEOP - AAFS 2014 International Educational Outreach Program Destination 

South Korea (vizită laboratoare, schimb de experiență, întâlniri cu specialiști biologi și experți 

criminaliști) 
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Programul 3 Valorificarea complexă a patrimoniului muzeului în scopul cunoașterii, 

educării și recreerii publicului 

 

Titlul Obiectivul şi Scopul Rezultate Valorificare şi Impact 
Lumea fluturilor  
Perioada de  
desfășurare:3 iunie - 
19 septembrie 201 

- Realizarea unei 
expoziții temporare 
dedicată fluturilor 
tropicali vii. 
-Ofera posibilitatea 
vizitatorilor de a vedea 
peste 30 de specii de 
fluturi tropicali vii, 
zburând liber, în sera 
special amenajată în 
grădina Muzeului 
„Antipa”,  
-Transmiterea de 
informație științifică cu 
privire la denumirea 
speciei, tarile de origine,  
etc.  
-Ofera ocazia 
vizitatorilor de a fi 
martori la „naşterea” 
unui future 

- Organizarea unei 
expoziții temporare 
de fluturi tropicali 
vii  
(27.961 vizitatori )  
 

- Atragerea unui nr. mare 
de vizitatori  
 

La Antipa, în 
spatele ușilor 
închise!  
Perioada de  
desfășurare: 15 
februarie – 6 
decembrie 2014 

-Educarea copiilor de 
toate vârstele cu privire 
la biodiversitatea lumii 
vii. 
-Popularizarea 
colecţiilor ştiinţifice 
deţinute de Muzeu şi 
promovarea 
patrimoniului instituţiei. 
 

- Organizarea unui 
ciclu de 14 
conferinţe dedicate 
copiilor, părinţilor și 
elevilor 
14 conferinte  
( 656 persoane) 

-Continuarea programului 
care s-a dovedit a fi de 
mare interes pentru elevi 
-Valorificarea 
patrimoniului stiintific 
muzeal prin conferinte  
dedicate elevilor 
 

Școala de vară 
 
Perioada de 
desfășurare: Iulie -
Septembrie 

- Cunoaşterea, 
prepararea şi 
conservarea diferitelor 
grupe de animale în 
conformitate cu normele 
standard din muzeele de 
ştiinţele naturii. 
- Implicarea elevilor în 
acţiuni de cunoaştere şi 
ocrotire a mediului. 

- Organizarea a 5 
module cu lecţii 
zilnice teoretice şi 
practice grupate în 
intervale de câte 
două săptămâni,  
- 5 deplasari pe 
teren (Grădina 
Botanică, Grădina 
Zoologică și Parcul 

- Transmiterea de 
cunoştinţe din domeniul 
zoologiei prin activităţi de 
învăţare neconvenţionale 
- Impunerea muzeului pe 
piaţa culturală a Capitalei 
ca operator cultural 
competitiv, cu ofertă 
estivală de educație 
științifică, culturală și de 
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-Petrecerea vacantei de 
vara  într-un mod cât 
mai plăcut. 

Tineretului),  
-5 examene finale 
de evaluare  
5 module 
40 ateliere 
(280 participanți) 

divertisment pentru elevi. 
 

Ateliere de sculptat 
dovleci 
Perioada de 
desfășurare: 31 
Octombrie  

-Implicarea copiilor în 
activități distractive cu 
scopul de a-i încuraja să-
și folosească imaginația 

Organizarea unor 
ateliere tematice 
pentru școlari 
 
2 sedinte/ateliere 
(31 participanți) 

Realizarea unor ateliere 
tematice cu ocazia 
diferitelor evenimente  

Ghidaje tematice 
 
Perioada de 
desfășurare: 31 
Octombrie 

-Educarea copiilor de 
toate vârstele cu privire 
la biodiversitatea lumii 
vii. 
-Promovarea 
patrimoniului cultural și 
științific deținut de către 
Muzeu 
 

-Organizarea unor 
ghidaje tematice în 
expunerea 
permanetă a 
Muzeului 
 8 ghidaje tematice 
(136 participanți) 

-Valorificarea 
patrimoniului științific 
muzeal prin activitai 
dedicate diferitelor 
categori de public 
 

Legănati de 
Deinotherium  
 
Perioada de 
desfășurare: Iunie - 
Septembrie 

-Educarea copiilor de 
toate vârstele cu privire 
la biodiversitatea lumii 
vii. 
-Promovarea 
patrimoniului cultural și 
științific deținut de către 
Muzeu 
 

Organizarea unor 
seri de evenimente 
inedite în cadrul 
expunerii 
permanente oferind 
copiilor participanți 
aventura petrecerii 
unei nopti in Muzeu. 
 
6 editii 
(115 persoane) 

- Impunerea muzeului pe 
piaţa culturală a Capitalei 
ca operator cultural 
competitiv, cu oferta 
estivala de educatie, 
culturala si de divertisment 
pentru școlari. 
 

Ora de muzeu 
 
Perioada de 
desfășurare: Ianuarie- 
Decembrie 

-Promovarea 
patrimoniului deținut de 
către Muzeu 
-Transmiterea 
informațiilor din 
domeniul zoologiei într-
un mod cât mai plăcut 

Organizarea de lectii 
tematice in cadrul 
expunerii 
permanente a 
Muzeului 
 
7 lectii tematice  
(122 participanți) 

-Dezvolarea relatiei școală 
muzeu 
-Implicarea muzeului în 
modernizarea și 
diversificarea tehnicilor 
didactice de predare și 
verificare a informației 
 

Festivalul științei 
 
perioada de 
desfășurare: 22-26 
septembrie  2014 

-Promovarea 
patrimoniului cultural și 
științific deținut de către 
Muzeu 
 

- Organizarea unor 
conferințe și 
activități practice 
dedicate publicului 
larg  
 

-Atragerea unor noi 
categorii de public 
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4 conferinte 
(60  participanți) 

Descoperă natura. 
Descoperă viitorul 
 
perioada de 
desfășurare: mai -  
decembrie 2014 
 

-Promovarea  diferitelor 
colecții științifice ale 
Muzeului către public 
- Prezentarea publicului 
a speciilor rare din fauna 
României  
-Transmiterea 
cunoştinţelor din 
domeniul zoologiei într-
un mod cât mai 
interactiv cu ajutorul 
tehnologiei 

- Realizarea unui 
număr de  28 de 
ateliere Smart 
Classroom  dedicate 
elevilor din clasele 
I-IV 
- Digitalizarea unor 
piese rare din fauna 
României  care 
aparțin celor mai 
importante colectii 
științifice ale 
Muzeului 
- 1 eveniment de 
lansare al proiectului 
dedicat presei 
 
28 ateliere Smart 
Classroom  
(420 participanți) 

-Valorificarea 
patrimoniului științific 
muzeal prin activități 
dedicate școlarilor 
 
-Atragerea unor noi 
categorii de public 

 

 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției ( în 

proximitate: județ, județe limitrofe, alte județe, alte țări etc.) 

-nu a fost cazul 

b.3.participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. ( în țară, la nivel 

național/internațional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state) 

 

Noaptea Muzeelor -Atragerea publicului de toate vârstele către Muzeu 
- Promovarea Muzeului printr-o manifestare inedită atât 
prin intervalul de desfăşurare (18,00-01,00) cât şi prin 
activităţile atipice organizate  

Noaptea Cercetătorilor / Festivalul  Stiintei Promovarea la publicul tânăr și adult a acțiunilor, 
instrumentelor și aparatelor, folosite de către cercetătorii 
muzeului în activitățile de colectare, observație, 
monitorizare, determinare și conservare a materialului 
biologic. 

 

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător 
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Treasure Hunt 
 

-Promovarea 
patrimoniului deținut de 
către Muzeu 
-Transmiterea 
informațiilor din 
domeniul zoologiei într-
un mod cât mai atractiv 
cu ajutorul tehnologiei 

-Realizarea unor 
trasee dedicate 
căutărilor de comori 
în cadrul expoziției 
permanente 
- 1  eveniment 
dedicat lansării 
treasure hunt-ului 
 
(297 participanți) 

-Valorificarea 
patrimoniului științific 
muzeal prin activități 
dedicate școlarilor 

Ateliere de creație 
cu imaginație Holy 
Molly 
 

-Transmiterea 
cunoştinţelor din 
domeniul zoologiei într-
un mod cât mai 
interactiv 
-Petrecerea timpului 
liber într-un mod creativ 
-Implicarea copiilor în 
activități distractive cu 
scopul de a-i încuraja să-
și folosească imaginația; 

-Organizarea unor 
ateliere de 
imaginație si creație 
improvizată pentru 
copiii între 4 și 9 
ani. 
 
 
49 ateliere 
(236 participanți) 

-Continuarea programului  
dedicat preșcolarilor 
 
-Obtinerea de fonduri prin 
autofinantare  
 

De la natură la artă 
- culorile lumii  
 

-Transmiterea 
cunoştinţelor din 
domeniul zoologiei într-
un mod cât mai atractiv 
- Învăţarea prin tehnici 
creative a unor elemente 
ce ţin de zona ştiinţei 
- Dezvoltarea 
creativităţii prin 
stimularea imaginaţiei 
creatoare şi a gustului 
estetic 
-Petrecerea timpului 
liber într-un mod creativ 

- Organizarea unui 
program interactiv 
de pictură și 
zoologie dedicat 
copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 12 
ani. 
 
7 module 
34 ateliere 
(249 participanți) 

-Continuarea programului  
dedicat școlarilor 
 
-Obtinerea de fonduri prin 
autofinantare. 
 
 

Aventura 
dezvoltării 
 

Implicarea copiilor în 
activităţi distractive, 
avȃnd ocazia să-şi 
valorifice aptitudinile 
adecvate fiecărei situaţii 
şi să descopere lucruri 
noi, care să-i ajute în 
dezvoltarea lor viitoare 

Organizarea unor 
module dedicate 
comunicării, 
negocierii, 
managementului 
timpului, 
managementului 
schimbării, 
creativitate și 
rezolvarea 
problemelor. 

-Continuarea programului  
dedicat școlarilor 
 
-Obtinerea de fonduri prin 
autofinantare  
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5 module 
22 sedinte 
(138 participanți) 

Ateliere de paște 
 

- Dezvoltarea 
creativităţii prin 
stimularea imaginaţiei 
creatoare şi a gustului 
estetic 
-Petrecerea timpului 
liber într-un mod creativ 

- Organizarea a 2 
ateliere de quilling 
cu ocazia Paștelui 
dedicate școlarilor 
 
2 ateliere 
(19 participanți) 

-Realizarea unor ateliere 
cu tematici speciale 
 

Corabia vacanței -Transmiterea 
cunoştinţelor din 
domeniul zoologiei intr-
un mod cât mai atractiv 
- Învăţarea prin tehnici 
creative a unor elemente 
ce ţin de zona ştiinţei 
- Dezvoltarea 
creativităţii prin 
stimularea imaginaţiei 
creatoare şi a gustului 
estetic 
-Petrecerea vacantei de 
vară  într-un mod cât 
mai plăcut. 

- Organizarea unui 
program interactiv 
de pictură și 
zoologie dedicat 
copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 6 si 12 
ani. 
 
8 module 
40 ateliere 
(272 participanți) 

- Impunerea muzeului pe 
piaţa culturală a Capitalei 
ca operator cultural 
competitiv, cu ofertă 
estivală de educație 
științifică, culturală și de 
divertisment pentru 
școlari. 
-Valorificarea 
patrimoniului științific 
muzeal prin activități 
dedicate elevilor 6-12ani 
 

Micii sanitari -Petrecerea vacantei de 
vara  într-un mod cât 
mai plăcut. 
- Transmiterea 
informațiilor despre 
corpul omenesc și 
tehnicile de prim ajutor 

- Organizarea unui 
modul  dedicat 
tehnicilor de prim 
ajutor pentru 
școlarilor 
 
10 sedinte 
(90 participanți) 

-Continuarea programului 
dedicat școlarilor 
- Impunerea muzeului pe 
piaţa culturală a Capitalei 
ca operator cultural 
competitiv, cu oferta 
estivală de educație 
științifică, culturală și de 
divertisment pentru 
școlari. 
 

Ateliere de quiling  -Familiarizarea copiilor 
cu arta rularii hartiei si 
utilizarea anumitor 
instrumente specifice si 
hartii speciale pentru a 
realiza diverse flori si 
animale pe care le vor 
utiliza apoi pentru 
decorarea unor obiecte 

- Organizarea unor 
ateliere de quilling 
dedicate  școlarilor 
 
5 sedinte 
25 participanți 

- Impunerea muzeului pe 
piaţa culturală a Capitalei 
ca operator cultural 
competitiv, cu oferta de 
educatie, culturala si de 
divertisment pentru 
școlari. 
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Zoomonetar – fauna 
lumii pe bancnote si 
monede  
 

-Creșterea nivelului de 
cunoaștere a însemnelor 
monetare în rândul 
publicului larg  
-Cunoașterea faunei 
heraldice numismatice 
care a decorat monedele 
și bancnotele de-a 
lungul vremii 
-Proiectul propune și o 
expoziție temporară, 
interdisciplinară și 
interactive, realizată în 
colaborare și cu 
patrimoniul Băncii 
Naționale a Romaniei. 

-Organizarea unei 
expoziții temporare  
-Organizarea unui 
program dedicat 
evenimentelor din 
cadrul proiectului 
ZooMonetar – Fauna 
lumii pe bancnote şi 
monede 
- 1 modul de 
heraldică și 
numismatică 
destinat elevilor de 
gimnaziu și liceu ( 
10 sedinte; 
70 participanți) 
- posibilitatea 
petrecerii unei după-
amieze culturale 
vizionând 
spectacolul de teatru 
„Matrimoniale” din 
cadrul Teatrului 
Nottara 
- 2 spectacole de 
teatru dedicate piesei 
„Punguța cu doi 
bani” (101 
participanți) 
- 2 conferințe 
susținute de 
specialiștii Bancii 
Naționale a 
României dedicate 
istoriei leului 
românesc (95 
persoane) 
1 expoziție 
temporară 
1 modul de heraldică 
3 spectacole de 
teatru 
2 conferințe 
18.786  vizitatori  
 

-Atragerea unor noi 
categorii de public 
-Valorificarea 
patrimoniului stiintific 
muzeal prin activitati 
dedicate diferitelor 
categori de public 
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Mașina timpului 
  

-Implicarea copiilor în 
activități distractive 
 

-Organizarea unei 
ședinte de educație 
și divertisment, 
dedicată cunoașterii 
vieții lui Leonardo 
da Vinci 
 
1 sedinta 
(80 participanți) 

-Atragerea unor noi 
categorii de public 
 

Atelier de sărbători 
în culorile 
Crăciunului 

-Implicarea copiilor în 
activități distractive cu 
scopul de a-i încuraja să-
și folosească imaginația 

-Organizarea a 2 
ateliere de cu ocazia 
sarbatoarei Pastelui 
dedicate școlarilor 
 
2 ateliere 
(25 participanți) 

Realizarea unor ateliere 
tematice cu ocazia 
Crăciunului 
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Imagini din timpul desfășurării programelor educative 

Atelier de sculptat dovleci 

  

 
Ateliere de creație cu imaginație Holy Moly 

  

Noaptea cercetătorilor 
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c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei;  

Structura organizațională a instituției este adaptată cerințelor astfel încât să asigure cadrul, 

divizarea și funcționalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor 

previzionate, fiind un ansamblu de elemente cu caracter decizional, informațional, 

motivațional prin intermediul cărora se exercită procesele și relațiile de management pentru 

obținerea unor performanțe.  

 

c.1.măsuri de reglementare internă în perioada raportată;  

Regulementul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa” și Organigrama actuală au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2490 din 

25.10.2013. 

În perioada raportată a fost adusă o modificare Regulamentului Intern privind organizarea 

timpului de lucru privind vizitarea în expoziția publică: data începerii programului de iarnă (1 

noiembrie) și stabilirea intervalului orar (10,00 – 16,00 de marți până vineri, 10,00 – 19,00 

sâmbătă și duminică); au fost constituite diverse comisii de specialitate (comisie de 

conservare, comisie de restaurare, etc.) cu scopul de a sprijinii activitatea managerului. Privind 

implementarea Sistemului de control intern managerial au fost întocmite noi proceduri, iar 

cele existente au fost revizuite. 

 

c.2.propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada 

raportată, după caz;  

În anul 2014 MNINGA nu a înaintat propuneri de reglementări prin acte normative a modului 

de organizare. 

 

c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale 

celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe 

perioada evaluată etc.;  

 În prezent (conform Organigramei în vigoare) conducerea MNINGA este asigurată de 

un Manager numit prin Ordinul MC nr. 137 din 22.07.2014, doi directori adjuncți și un 

contabil șef. 
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 În situațiile în care au intervenit schimbări și completări de atribuții în cadrul 

departamentelor, au fost emise decizii, iar fișele de post au fost revizuite. 

 Activitatea Managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, Consiliul 

Științific, organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, colecțiilor 

muzeale și activităților culturale. 

În anul 2014 ședințele Consiliului de Administrație MNINGA au avut loc trimestrial sau ori de 

câte ori a fost necesar, după cum urmează: 17.02.2014 (Ordinea de zi: Buget alocat 2014; 

Activități finanțate 2014; Diverse); 24.02.2014 (Ordinea de zi: Plan minimal 2014; Contracte 

proiecte 2014; Diverse); 28.02.2014 (Ordinea de zi: Planul minimal pe 2014); 24.03.2014 

(Ordinea de zi: probleme curente); 7.04.2014 (Ordinea de zi: probleme curente); 14.04.2014 

(Ordinea de zi: Expoziția cu păianjeni pentru 2015; Expediția în Maroc; Diverse); 30.04.2014 

(Ordinea de zi: Noaptea Muzeelor; Deplasări și costuri pentru anul 2014; probleme curente); 

25.07.2014 (Ordinea de zi: Transfer posturi supraveghere la Biroul de Relații Publice; 

Numirea prin decizie a șefului Biroului de Relații publice; Diverse); 19.08.2014 (Ordinea de 

zi: Propuneri privind un nou ROF MNINGA; Exercitarea temporară de director adjunct 

cercetare; Plan minimal; Diverse); 7.10.2014 (Ordinea de zi: Situația contractelor de cercetare; 

Organizare CZGA; Diverse); 14.10.2014 (Ordinea de zi: Probleme curente); 22.10.2014 

(Ordinea de zi: Stabilirea programului de vizitare a expoziției permanente pe timp de iarnă; 

Taxe participare CZGA; Diverse); 14.11.2014 (Ordinea de zi: Probleme curente); 24.11.2014 

(Ordinea de zi: Curtea Muzeului; Parcare); 2.12.2014 (Ordinea de zi: Consultări privind 

închiderea porții din curtea muzeului și închiderea cafenelei administrată de SC Artex 

International SRL); 8.12.2014 (Ordinea de zi: probleme curente); 15.12.2014 (Ordinea de zi: 

probleme curente).  

Dezbaterile au avut loc potrivit ordinei de zi și au fost consemnate în procesul verbal de 

ședință. 

 Pe lângă problemele curente legate de buna desfășurare a activității muzeului, au fost 

supuse dezbaterii următoarele: 

- bugetul alocat pentru anul 2014 și activitățile finanțate; 

- planul minimal pe anul 2014; 

- proiectele de cercetare pe anul 2014; 

- realizarea expoziției cu fluturi vii (expoziție proprie); 
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- realizarea conservării preventive în perioada 28 -30 aprilie 2014; 

- angajare personal necesar desfășurării activității muzeului pe posturile vacantate pe parcursul 

anului 2014, transfer de posturi supraveghere; 

- organizare Noaptea Muzeelor și Noaptea Cercetătorilor; 

- organizarea de expoziții temporare: expoziție cu pui de sturioni, expoziția Safari pe valea 

Trotușului; 

- realizare revista Travaux nr. 56, cataloage, ghiduri; 

- săptămâna Școala Altfel;  

- expoziția cu păianjeni în colaborare cu parteneri polonezi, ce va avea loc în anul 2015; 

- expediția în Maroc în colaborare cu Oceanic Club; 

- expediția în India; 

- organizarea Congresului Anual de Zoologie; 

- extinderea muzeului  prin construirea unei noi clădiri; 

- propunere de achiziționare colecția Grossu; 

- refacerea expoziției Anatomia Omului din expunerea permanentă; 

- realizare pliant gratuit cu ghidul muzeului, format nou; 

- situația litigiilor, informări cu caracter permanent; 

- dezbateri privind implementarea Sistemului de control intern managerial; 

- program de activități pentru anul 2015. 

Consiliul Științific MNINGA, a cărui componență a fost stabilită conform Regulamentului de 

organizare și funcționare MNINGA, organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul 

cercetării științifice, colecțiilor muzeale și activităților culturale,  sprijină Consiliul de 

Administrație în problemele importante privind desfășurarea activității instituției. 

În anul 2014 au fost analizate următoarele probleme: validarea concursului pentru ocuparea 

unui post de cercetător științific gradul I; propuneri tematică pentru ghidurile muzeului 

(ghiduri de colecție și ghid de prezentare al Muzeului); solicitări de achiziționare de colecții și 

oportunitatea acceptării lor. 

c4. perfecţionarea personalului  

– cursuri de perfecționare; 

În anul 2014, în limita bugetului alocat, MNINGA a sprijinit angajații în perfecționarea 

profesională după cum urmează: 
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- Curs Organizarea, gestionarea și evidența patrimoniului, organizat de ACEF, în perioada 

15-22.06.2014 (2 anagajați,  șef birou financiar-contabil și un conservator); 

- Curs Managementul activităților economice din instituțiile de cultură ediția 2014, organizat 

de AFPCPP, în perioada 26-29 septembrie 2014 ( 4 angajați: contabilul șef, șef birou 

financiar-contabil, un economist și un referent). 

Au fost finalizate următoarele: 

- Studii de licență, Facultatea de Agricultură, în domeniul Biologie (1 angajat, conservator); 

- Studii masterale Managementul resurselor naturale, Facultatea de Ecologie (2 angajați, 

conservatori); 

- Studii masterale Biologie medicală, Facultatea de Biologie (1 angajat, muzeograf); 

- Studii doctorale de Biologie, Facultatea de Biologie (1 angajat, muzeograf). 

 

- evaluarea personalului 

 Pentru perioada raportată au fost realizate evaluările angajaților conform legislației în 

vigoare, majoritatea având merite deosebite în activitatea desfășurată. 

 

- promovarea personalului din instituţie 

În urma evaluării performanțelor profesionale, având în vedere Regulamentul privind 

promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul propriu al 

MCPN şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia, 

precum şi Ordinul MCPN nr. 2326/17.05.2011 de punere în aplicare a Regulamentului, au fost 

promovați 10 angajați. 

 

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale 

altor organisme de control, în perioada raportată – nu a fost cazul 
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d) Situatia economico-financiare a instituţiei: 

 

d.1 executia bugetara a perioadei raportate:  

Nr. 

Crt. 

 

Categorii Aprobat 

definitiv 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

Grad de 

utilizare a 

bugetului 

1 2 3 4 5=4/3*10

0 

 SOLD LA 31.07.2014  357.085  

I Venituri totale 2.529.982 2.529.982 100% 

1. Venituri proprii 

(totalitatea surselor atrase) 

1.745.555 1.745.555 100% 

9.9831.1 Venituri din prestari servicii 87.875 87.875 100% 

1.2 Venituri din manifestari culturale 808.219 808.219 100% 

1.3 Venituri din cercetare 553.834 553.834 100% 

1.4 Alte venituri 108.623 108.623 100% 

1.5 Sponsorizari 0 0  

1.6 Alte transferuri voluntare 187.004 187.004 100% 

3. Subvenţii pentru institutii publice 784.427 784.427 100% 

II Cheltuieli totale 2.739.112 2.739.112 100% 

1 Cheltuieli de personal 789.969 789.969 100% 

2 Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 

programului anual (bunuri si servicii ) din 

care: 

1.949.143 1.949.143 100% 

 Conventii civile 163.330 163.330 100% 

 Drepturi de autor 303.691 303.691 100% 

 

d.2. date comparative de cheltuieli (estimari şi realizari) în perioada/perioada raportata: 

Nr.cr
t 

Programul Tipul 
proiectului(m
ic / mediu 
/mare) 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observat
ii 
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1 VALORIFICARE
A 
PATRIMONIUL
UI MUZEAL 

Mic Congresul 
Internațional de 
Zoologie al Muzeului 
„Grigore Antipa” 
(CZGA 2014) 

82000 41605  

2  Mic Revista Travaux Vol. 
56 (2) și 57 (1) 

12000 10727  

3  Mic Valorificarea 
patrimoniului cultural 
prin publicatii, pliante, 
etc. 

58000 43273  

4  Mare Intretinerea si 
imbunatatirea 
expozitiei publice 

30000 115389  

5  Mic Expozitia temporara 
dedicata speciilor de 
fluturi tropicali 

56250 21119  

6 EVIDENŢA, 
CONSERVARE
A ŞI 
PROTEJAREA 
PATRIMONIUL
UI MUZEAL 

Mic Evidenţa prin baze de 
date şi fişe analitice de 
evidenţă (programul 
DocPat), inventarierea 
şi verificarea bunurilor 
de importanţă 
ştiinţifică 

25000 23172  

7  Mic Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur  

500 500  

8  Mic Conservarea 
preventivă a 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal, identificare şi 
măsuri întreprinse 
pentru bunurile de 
importanţă ştiinţifică 
care necesită activităţi 
de conservare curativă 
şi restaurare  

15000 32719  

9  Mic Eficientizarea utilizării 
spaţiilor de depozitare 

60000 7957  
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actuale  

10  Mic Organizarea de noi 
colecţii ştiinţifice 
/reorganizarea de 
colecţii ştiinţifice 

15000 6000  

11  Mic Evidenţa fondului de 
carte al bibliotecii 
Muzeului Naţional de 
Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”. 

20000 19500  

12 CERCETAREA 
PATRIMONIUL
UI  MUZEAL 

Mic Evaluarea diversităţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din România. 

37000 23525  

13  Mic Evaluarea diversităţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale.  

37000 25569  

14  Mic Utilizarea metodelor 
de biologie moleculară 
pentru studii de 
filogeografie, filogenie 
şi genetica 
populaţiilor.  

37000 17013  

15  Mic Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren, schimburi cu 
instituţii de profil şi 
achiziţii. 

9750 27938  

16  Mic Proiect 
LIFE10NAT/RO/0007
40 „Îmbunătățirea 
statutului de 
conservare pentru 
speciile și habitatele 
prioritare din zonele 
umede ale Porților de 
Fier” 

5000 4820  

17  Mic Servicii pentru 5000 5000  
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Monitorizarea stării de 
conservare a speciilor 
comunitare de 
mamifere din 
Romania, la proiectul 
„Monitorizarea stării 
de conservare a 
speciilor si habitatelor 
din Romania in baza 
articolului 17 din 
Directiva Habitate” 

18  Mic Verificarea și 
validarea datelor 
obținute în cadrul 
activităților privind 
Inventarierea speciilor 
de păsări și a 
mamiferelor (inclusiv 
chiroptere) de interes 
comunitar 

17856 17856  

19  Mijlociu Diversitatea genetică a 
populațiilor speciei A. 
woodiana, cu stabilirea 
unui model la nivel 
european 

74540 74540  

20  Mic Servicii pentru 
elaborarea planului de 
management – 
inventariere a speciilor 
de nevertebrate si 
amfibieni în situl 
Natura2000 Soveja în 
cadrul proiectului 
„Managementul 
conservativ și 
participativ în situl 
Natura2000 Soveja” 

46753 32981  

21  Mare Serviciul de realizare a 
studiilor ştiinţifice 
necesare realizării 
planului de 

168720 168720  
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management integrat 
al siturilor 
ROSCI0085 Frumoasa 
si ROSPA0043 
Frumoasa, SMIS – 
CSNR 36409 

22  Mare Servicii pentru 
Monitorizarea stării de 
conservare a speciilor 
comunitare de 
nevertebrate din 
România 

328864 328864  

23  Mare Protocol genetic 
pentru estimarea unor 
parametri 
populaționali 
(mărimea efectivului, 
diversitatea genetică, 
grad de fragmentare) 
necesari în 
managementul 
conservativ al 
speciilor animale 
Natura 2000 SCIGEN 

112646 112646  

24  Mic Modelarea 
epidemiologica 
complexa a infecțiilor 
cauzate de virusul 
West Nile prin 
corelare 
interdisciplinară 
utilizând date 
imagistice colectate cu 
sisteme de senzori și 
drone 

5951 5951  

25 PEDAGOGIE 
MUZEALĂ 

Mic Noaptea cercetătorilor  500 500  

26  Mic Scoala de vară  500 7809  

27  Mic Ateliere de sculptat 1500 1586  
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dovleci 

28  Mic Ghidaje tematice  1000 2300  

29  Mic Legănati de 
deinotherium 

1500 7509  

30  Mic Ora de muzeu 100 100  

31  Mic Festivalul științei  2000 2350  

32  Mic Descoperă natura. 
descoperă viitorul 

2000 1540  

33  Mic Treasure hunt 2000 1470  

34  Mic De la natură la artă - 
Culorile lumii 

2500 2400  

35  Mic Ateliere de creație cu 
imaginație Holy Molly 

2800 2350  

36  Mic De la natură la artă - 
Culorile lumii 

3500 579  

37  Mic Aventura dezvoltării 1400 1870  

38  Mic Corabia vacanței 10000 2350  

39  Mic Corabia vacanței 15000 2390  

40  Mic Ateliere de quiling 700 600  

41  Mic Zoomonetar – Fauna 
lumii pe bancnote si 
monede Proiect 
educaţional 
interdisciplinar amplu 

6400 3950  

42  Mic Mașina timpului  1000 860  

43  Mic Atelier de sărbători în 
culorile Crăciunului 

2000 2450  

 TOTAL   1.316.23
0 

1.212.35
3 
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d.3. gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 69% 

(venituri proprii/cheltuieli totale):  

 

- veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 

bilete/tarife practicate:pret intreg/pret redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, 

cu mentionarea celorlalte facilitati practicate 

Sintetic, situaţia veniturilor proprii pentru perioada supusă analizei se prezintă astfel: 

 

Expozitia publica Pret bilet Numar beneficiari Incasari 

Bilete pret intreg(adulti) 20 30250 605000 

Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 15161 75805 

Bilete pret redus (pensionari) 10 2881 28810 

Bilete in regim gratuit 0 16151 0 

Expozitii temporare    

Bilete pret intreg(adulti) 12 4252 51024 

Bilete pret redus(evevi/studenti) 10 4758 47580 

Activitati  cultural educative    

Participanti platitori  2415 87875 

Participanti gratuiti 0 2734 0 

Total  78.602 896.094 

 

 

- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

Venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au provenit din vânzare publicaţii, 

închirieri spaţii, drepturi de reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în diverse 

publicaţii, taxe de ghidaj, de fotografiere şi  de filmare  108.623 lei 

Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au provenit din  proiecte de 

cercetare: 740.838 lei 
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d.4. gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 

(%)(venituri proprii/total venituri); 

 2013 2014 

Gradul de creştere a surselor atrase din totalul 

veniturilor  
57% 69% 

 

d.5. ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pentru anul 2014: 28,84% 

(cheltuieli de personal/total cheltuieli) 

 

d.6. ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: In anul 2014 nu s-au efectuat 

cheltuieli de capital 

 

d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie a fost de 100% în intervalul supus analizei. 

-ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

În conformitate cu Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cheltuielile efectuate în cadrul 

raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă, nu au fost incluse în 

categoria cheltuielilor de personal, ci au fost încheiate în baza contractelor de finanţare sau a 

altor acte normative în  vigoare. 

• Plati  conventii civile: 163.330 lei 

• Plati drepturi de autor: 303.691 lei 

 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie/alocaţie: 9,97  lei 

- din venituri proprii: 22,21 lei 

 

Analiza acestor cheltuieli relevă o creştere a veniturilor proprii care a dus la diminuarea 

cheltuielilor/vizitator din subvenţia instituţiei. 
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e) Strategia, programele si implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului 

e.1. Scurtă analiză a programelor 

Avându-se în vedere reacțiile venite din partea vizitatorilor și a participanților la programele 

publice propuse în 2014 de către Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, dar și 

reacția altor stakeholderi (centre ce cercetare, instituții de învățământ etc.) se observă că 

strategia muzeului, implementată în 2014, este eficientă. Astfel, facultăți și centre de cercetare 

– precum și cadre didactice și cercetători – și-au arătat deschiderea pentru colaborarea cu 

muzeul. Acest fapt a determinat un număr mare de proiecte dezvoltate în parteneriat. Mai 

mult, o parte dintre aceste proiecte sunt rezultat al solicitărilor venite din exterior. Prin urmare 

comunitatea academică, științifică și culturală a început să vadă în Muzeul Antipa un partener 

solid.  

De asemenea, mass media s-a arătat tot mai deschisă. Acest lucru este dovedit și de creșterea 

relatărilor în diverse tipuri de publicații, dar și de solicitarea unor posturi de televiziune și 

radio să se realizeze emisiuni în comun.  

Programele Muzeului națioanl de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru anul 2014 au fost 

următoarele: 

Pedagogie muzeală 

Prezentarea modului în care se desfăoară activitatea unui cercetător științific, muzeograf din 

Muzeul „Antipa”, inaccesibilă în alt mod vizitatorilor. Realizarea de activitatăți teoretice și 

practice având ca subiect cunoașterea, prepararea și conservarea diferitelor grupe de animale 

după standarde muzeale. Informarea publicului asupra planului de vizitare a expoziției 

permanente 

Valorificarea patrimoniului muzeal 

Diseminarea la nivel naţional şi internaţional a rezultatelor obţinute în urma cercetării 

patrimoniului natural şi muzeal de ştiinţele naturii, realizându-se astfel şi o valorificare şi 

promovare susţinută şi documentată a patrimoniului natural şi muzeal. Întretinerea si 

imbunatatirea expoziției publice de pe cele trei nivele ale muzeului 

Evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului muzeal 

Asigurarea condiţiilor optime pentru păstrarea/expunerea patrimoniului ştiinţific muzeal. 

Elaborare fișe de restaurare; contracararea acţiunii tuturor factorilor care sunt implicaţi în 
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deteriorarea şi distrugerea bunurilor de importanţă ştiinţifică. Evidenţa analitică a colecțiilor. 

Referate/PV de receptie și inventariere în patrimoniu a unor exemplare nou colectate sau 

existente în muzeu și nedeterminate până în prezent 

Cercetarea și dezvoltarea patrimoniului 

Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de teren, schimburi cu instituţii de 

profil şi achiziţii. Evaluarea diversitaţii taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale 

 
e.2.scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcţie 

de răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea); 

Pe componenta programe educaționale muzeul are o ofertă solidă, realizată atât prin personal 

propriu, cât și prin parteneriate. 

Programele din sfera conservării-restaurării 

Colectivul de conservatori a fost implicat în activităţile de conservare preventivă desfăşurate 

în spaţiul expoziţional  şi în 23 spaţii de depozitare, fiind de asemenea implicaţi în activităţi de 

preparare insecte - 9278 exemplare şi etichetare material entomologic - 9635 etichete 

procesate şi montate (participând astfel şi la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific). Au fost 

inlocuiți 180 recipienţi vechi, necorespunzători cu recipienţi noi, din PVC și s-a înlocuit 

substanţă conservantă (alcool 70%) (Colecţia Hymenoptera – Cynipoidea şi partial la Colecţia 

de moluşte). Compartimentul Taxidermie-Restaurare a asigurat lucrări de restaurare de mică 

amploare pentru 21 exemplare de vertebrate; conservarea curativă pentru 151 preparate 

umede. Activitatea de taxidemie s-a concretizat cu realizarea a 6 balguri, 1 schelet maimuta 

Rhesus, 2 piei: pui cangur pitic, Macac de Java. 

Programul de evidență a patrimoniului 

Au fost întocmite 4031 fise analitice (programul DocPat) pentru 20096 ex (nu au fost incluse 

fotografii); au fost realizate 4184 inregistrări în baze de date pentru 22870 ex. De asemenea, 

au fost introduse in patrimoniul ştiinţific muzeal 49155 exemplare (moluşte, insecte, crustacei, 

pesti, pesti fosili).  

Au fost clasate 232 bunuri de importanţă ştiinţifică clasate în categoriile juridice tezaur (163) 

şi fond (69). 

Analizând programul de cercetare științifică a Muzeului Antipa se constată valorificarea 

acestuia prin publicații științifice astfel: 
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• Lucrări științifice publicate în reviste indexate în Web of Science: 20 

• Lucrări științifice publicate/submise la reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI): 5 

• Lucrări științifice publicate în alte reviste științifice: 4 

• Cărți/monografii/capitole în cărți publicate: 4 

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul unor manifestări științifice din 

România: 26 

• Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul altor Conferințe Internaționale: 7 

Programul de dezvoltare a colecțiilor 

În anul 2014 au fost realizate campanii de colectare de material biologic pentru îmbogățirea 

colecțiilor muzeului. Astfel au fost realizate deplasări în teren, în România: Soveja (județul 

Vrancea), ROSCI0085 – Frumoasa, Pădurea Comana (județul Giurgiu), Dobrogea (inclusiv 

Delta Dunării), Parcul Natural Porțile de Fier, județul Suceava, zona Reci (județul Covasna), 

Pădurea Pustnicul (jud. Ilfov), zona Baziaș-Coronini (Dunăre), Lacul Văcărești (București), 

județul Bihor, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Călimani, Parcul Natural 

Ceahlău, Munții Făgăraș, județul Vâlcea, Carpații Occidentali, județul Botoșani. De asemenea 

s-au organizat două expediții științifice în India (un total de 36 de zile; o echipă formată din 

3 specialiști ai muzeului) („Shnongrim – 2014” și „Kharkhana – 2014”). În timpul acestor 

campanii de teren a fost colectat următorul material biologic: 

• Material colectat din România: 174 exemplare de Araneae; 112 exemplare de astacide 

provenind din jud. Giurgiu şi Călăraşi; 27 exemplare de efemeroptere, plecopetere, etc.; 

2025 exemplare de coleoptere; mai mult de 120 exemplare mamifere (în curs de determinare) 

– în diverse stadii de preparare, inventariate fără proces verbal de introducere în contabilitate; 

recoltarea de probe biologice în dublu exemplar, pentru analize genetice, de la 79 exemplare 

de Bombina variegate; 1000 exemplare de orthoptere; 317 exemplare de diptere (120 adulți 

și 197 larve); 2 șerpi răi (Dolichophis caspius) călcați de mașină; 

• Material colectat din afara României: India: 4000 exemplare de nevertebrate 

(arahnide, acarieni paraziți, malofage, sifonaptere, altele) și 80 exemplare/piese de 

vertebrate; 
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e.3 analiza programului minimal realizat, in raport cu cel propus, in corelatie cu 

subventia /alocatia primita: 

Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Tip 
proiect 

(mic / 
mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program2

(lei) 

Sumă 
cheltuită 

pe 
proiect 

mic 

„La Antipa, în 
spatele ușilor 

închise” 
Ediția 2014  - 
ciclul anual de 

conferinte 

4.991 

1. Pedagogie 
muzeală 

Prezentarea 
modului în care se 
desfăoară activitatea 
unui cercetător 
științific, muzeograf 
din Muzeul 
„Antipa”, 
inaccesibilă în alt 
mod vizitatorilor. 
Realizarea de 
activitatăți teoretice 
și practice având ca 
subiect cunoașterea, 
prepararea și 
conservarea 
diferitelor grupe de 
animale după 
standarde muzeale. 
Informarea 
publicului asupra 
planului de vizitare 
a expoziției 
permanente 

2 

mic Școala de 
Vară „Antipa” 

12.500 

7.509 

mic Expoziția 
permanentă  7.290 2. 

Valorificarea 
patrimoniului 

muzeal 

Diseminarea la 
nivel naţional şi 
internaţional a 
rezultatelor obţinute 
în urma cercetării 
patrimoniului 
natural şi muzeal de 
ştiinţele naturii, 
realizându-se astfel 
şi o valorificare şi 
promovare susţinută 
şi documentată a 
patrimoniului 
natural şi muzeal. 

3 

mic 

Publicarea 
revistei 

muzeului 
Travaux du 

Muséum 
National 

d’Histoire 
Naturelle 
“Grigore 
Antipa” 

47.000 

10.727 

                                                            

1 Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat. 
2 Bugetul alocat pentru Programul minimal 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Tip 
proiect 

(mic / 
mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program2

(lei) 

Sumă 
cheltuită 

pe 
proiect 

Întretinerea si 
imbunatatirea 
expoziției publice 
de pe cele trei 
nivele ale muzeului mic 

Congresul 
International 

de Zoologie al 
Muzeului 
„Grigore 
Antipa”, 

ediția a 6-a, 
19-22 

Noiembrie 
2014 

28.983 

mic 

Conservarea 
preventivă a 

patrimoniului 
ştiinţific 
muzeal 

6.000 

mic 

Identificare şi 
măsuri 

întreprinse 
pentru 

bunurile de 
importanţă 

ştiinţifică care 
necesită 

activităţi de 
conservare 
curativă şi 
restaurare 

3.950 

mic 

Reorganizarea 
unor colecţii 
ştiinţifice în 

cadrul 
aceluiaşi grup 

taxonomic 

6.000 

3. 

Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 

patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea 
condiţiilor optime 
pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului 
ştiinţific muzeal. 
Elaborare fișe de 
restaurare; 
contracararea 
acţiunii tuturor 
factorilor care sunt 
implicaţi în 
deteriorarea şi 
distrugerea 
bunurilor de 
importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa 
analitică a 
colecțiilor. 
Referate/PV de 
receptie și 
inventariere în 
patrimoniu a unor 
exemplare nou 
colectate sau 
existente în muzeu 
și nedeterminate 
până în prezent 

5 

mic 

Evidenţa 
sinoptică şi 
analitică a 

bunurilor de 
importanţă 
ştiinţifică 
aflate în 

patrimoniul 
MNINGA 

29.500 

10.612 
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Nr. 

crt. 
PROGRAM 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 
programului 

Tip 
proiect 

(mic / 
mediu 

/mare)1 

Denumire 

proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program2

(lei) 

Sumă 
cheltuită 

pe 
proiect 

mic 

Inventarierea 
de bunuri de 
importanţă 
ştiinţifică 
aflate cu 
evidenţă 

primară sau 
introduse 
recent in 

patrimoniul 
MNINGA  

2.938 

mic 

Dezvoltarea 
patrimoniului 
ştiinţific 

muzeal prin 
cercetarea de 

teren, 
schimburi cu 
instituţii de 

profil şi 
achiziţii 

10.900 

4. 
Cercetarea și 
dezvoltarea 

patrimoniului 

Dezvoltarea 
patrimoniului 
ştiinţific muzeal 
prin cercetarea de 
teren, schimburi cu 
instituţii de profil şi 
achiziţii. Evaluarea 
diversitaţii 
taxonomice și 
genetice a faunei 
naționale și 
mondiale 

2 

mic 

Evaluarea 
diversitaţii 

taxonomice si 
genetice a 

faunei 
naționale și 
mondiale. 

19.750 

8.850 

     TOTAL 108.750 
(lei) 

 

 

e.4. Managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:  

 

Titlul programului/expozitiei temporare Număr de vizitatori 
Lumea fluturilor  27.961 
La Antipa, în spatele uȘilor închise!  656 
Istoria lumii vii în 10 exponate 230 
Noaptea muzeelor 17.308 
Noaptea cercetătorilor 400 
Școala de vară 280 
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Ateliere de sculptat dovleci 31 
Ghidaje tematice 136 
Legănati de deinotherium  115 
Ora de muzeu 122 
Întâlnire cu dodi și roni 381 
Festivalul Științei 60 
Descoperă natura. Descoperă viitorul 420 
Treasure Hunt 297 
De la natură la artă - Culorile lumii  (3-5 ani) 241 
Ateliere de creație cu imaginație Holy Molly 236 
De la natură la artă - Culorile lumii (6-12 ani) 249 
Aventura dezvoltării 138 
Ateliere de pictură pe ceramică 11 
Ateliere de mărțisor 32 
Ateliere de paște 19 
Corabia vacanței ( 3-5 ani) 105 
Micii sanitari 90 
Corabia vacanței ( 6-12 ani) 272 
Ateliere de quiling  25 
Zoomonetar – fauna lumii pe bancnote si monede  18.786 
5 licee 5 muzee 250 
Mașina timpului 80 
Atelier de sărbători în culorile Crăciunului 25 
Expoziția permanentă a muzeului 179.698 
 

e.5. Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului: nu a 
fost cazul 

e.6. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din 
misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz 

Programul Denumirea proiectului 
VALORIFICAREA 
PATRIMONIULUI 
MUZEAL 

Valorificarea patrimoniului cultural prin publicatii, pliante, etc. 

 Expozitia temporara dedicata speciilor de fluturi tropicali 
CERCETAREA 
PATRIMONIULUI  
MUZEAL 

Evaluarea diversităţii taxonomice si genetice a faunei din România. 

 Evaluarea diversităţii taxonomice si genetice a faunei mondiale.  
 Utilizarea metodelor de biologie moleculară pentru studii de 

filogeografie, filogenie şi genetica populaţiilor.  
 Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de teren, 

schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii. 
 Proiect LIFE10NAT/RO/000740 „Îmbunătățirea statutului de conservare 

pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede ale Porților de 
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Fier” 
 Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare 

de mamifere din Romania, la proiectul „Monitorizarea stării de 
conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 
din Directiva Habitate” 

 Verificarea și validarea datelor obținute în cadrul activităților privind 
Inventarierea speciilor de păsări și a mamiferelor (inclusiv chiroptere) de 
interes comunitar 

 Diversitatea genetică a populațiilor speciei A. woodiana, cu stabilirea 
unui model la nivel european 

 Servicii pentru elaborarea planului de management – inventariere a 
speciilor de nevertebrate si amfibieni în situl Natura2000 Soveja în 
cadrul proiectului „Managementul conservativ și participativ în situl 
Natura2000 Soveja” 

 Serviciul de realizare a studiilor ştiinţifice necesare realizării planului de 
management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 
Frumoasa, SMIS – CSNR 36409 

 Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare 
de nevertebrate din România 

 Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populaționali (mărimea 
efectivului, diversitatea genetică, grad de fragmentare) necesari în 
managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000 SCIGEN 

 Modelarea epidemiologica complexa a infecțiilor cauzate de virusul 
West Nile prin corelare interdisciplinară utilizând date imagistice 
colectate cu sisteme de senzori și drone 

PEDAGOGIE MUZEALĂ Lumea fluturilor  
 Istoria lumii vii în 10 exponate 
 Noaptea muzeelor 
 Noaptea cercetătorilor 
 Ateliere de sculptat dovleci 
 Ghidaje tematice 
 Legănati de deinotherium  
 Ora de muzeu 
 Întâlnire cu dodi și roni 
 Festivalul Științei 
 Descoperă natura. Descoperă viitorul 
 Treasure Hunt 
 De la natură la artă - Culorile lumii  (3-5 ani) 
 Ateliere de creație cu imaginație Holy Molly 
 De la natură la artă - Culorile lumii (6-12 ani) 
 Aventura dezvoltării 
 Ateliere de pictură pe ceramică 
 Ateliere de mărțisor 
 Ateliere de paște 
 Corabia vacanței ( 3-5 ani) 
 Micii sanitari 
 Corabia vacanței ( 6-12 ani) 
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 Ateliere de quiling  
 Zoomonetar – fauna lumii pe bancnote si monede  
 5 licee 5 muzee 
 Mașina timpului 
 Atelier de sărbători în culorile Crăciunului 

 

 

e.7. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz 

Prinicpalul serviciu oferit comunității de către Muzeul Antipa – altul decât cele cultural-

educative derivate din misiunea sa – este oferirea de servicii de evaluare a diversității. Aceasta 

presupune cercetarea biologică a unei arii protejate și realizarea de inventare ale biodiversitții 

comunitților faunistice existente în respectivele arii protejate. În cursul anului 2014 au fost 

desfășurate următoarele proiecte de acest tip: 

Proiecte de studiu al biodiversitării implementate total: 

1. Servicii pentru elaborarea planului de management – inventariere a speciilor de nevertebrate 

si amfibieni în situl Natura2000 Soveja în cadrul proiectului „Managementul conservativ și 

participativ în situl Natura2000 Soveja” (Contractul de servicii nr.3/01.03.2014); 

2. Verificarea și validarea datelor obținute în cadrul activităților privind Inventarierea speciilor 

de păsări și a mamiferelor (inclusiv chiroptere) de interes comunitar (Contract nr. 238 / 

08.02.2013); 

Proiecte de studiu al biodiversitării implementate parțial: 

1. Serviciul de realizare a studiilor ştiinţifice necesare realizării planului de management 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – CSNR 36409 

(Contract nr: 4 / 30.05.2014); 

2. Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din 

România (Contract nr: 6 / 30.07.2014); 

3. Servicii pentru Monitorizarea starii de conservare a speciilor comunitare de mamifere din 

Romania, la proiectul „Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din 

Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate” (Contract nr: 45 / 26.06.2013); 

4. Proiect LIFE10NAT/RO/000740 „Îmbunătățirea statutului de conservare pentru speciile și 

habitatele prioritare din zonele umede ale Porților de Fier” (Contract nr: 53 / 05.09.2011); 
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e.8. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) 100% 
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f. Evoluţia economico-financiare a instituţiei, pentru urmatoarea perioada de raportare 

a managementului; 

f.1.tabelul valorilor de referinta din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru urmatoarea perioada de raportare a managementului: 

 

 

Categorii de 

investiţii în 

proiecte 

Limite valorice 

ale 

investiţiei în proiecte 

din perioada precedentă 2014  

 

Limite valorice ale 

investiţiei în proiecte 

propuse  pentru următoarea perioada 

de raportare a managementului 

(1) (2) (3) 

Mici de la 0 lei până la 50.000 lei de la 0 lei până la 50.000 lei 

Medii de la 50.001 lei până la 100.000lei de la 50.001 lei până la 100.000lei 

Mari Peste 100.001 lei peste 100.001 lei  
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f2. tabelul investiţiilor în programe din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de 

raportare a managementului  

 

TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME 

Proiecţia pentru 2015 - 2017 este in conformitate cu cea preluata din Caietul de obiective, diferenţele apărând în cadrul programelor si 

evenimentelor descrise la punctul E 4, strategia de dezvoltare pentru celelalte programe urmând o politică ascendentă până la atingerea 

obiectivelor fiecărui proiect din cadrul programului, în funcţie de posibilităţile de finanţare ale autorităţii. 

 

  Categorii 
de 
investitii 
in 
proiecte 

Nr. de 
proiect
e in 
anul  

Investiţ
ie în 
proiecte 
in anul 

Nr. de 
proiect
e in 
anul  

Investiţi
e în 
proiecte 
in anul 

Nr. de 
proiect
e in 
anul  

Investiţi
e în 
proiecte 
in anul 

Nr. de 
proiect
e in 
anul  

Investiţi
e în 
proiecte 
in anul 

TOTAL Investitia in 
program 

(1)   2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Anii  
  

  

                  
Primul an 
2014 2014 -  

1017 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
  (Mici)  < 

50.000 lei  
0 0 3 120.000 0 0 0 0 0 120.000 

(I) (Medii) < 
100.000 
lei  

0 0 2 180.000 1 90.000 1 90.000 0 360.000 

  

Programul. 
de investitii, 
reparatii 
capitale si 
modernizar
ea 
infrastructu
rii muzeale 

(Mari) 
<3.000.00
0 lei 

0 0 5 1.485.00
0 

2 650.000 1 2.000.00
0 

0 4.135.00
0 

(II) Programul 
de cercetare 

(Mici)  < 
50.000 lei  

9 160654 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 (Medii) < 
100.000 
lei 

1 74540 4 450.000 4 450.000 4 450.000 0 150.000 

  (Mari) 
<3.000.00
0 lei 

3 610230 0 0 0 0 0 0 0 0 

 (Mici)  < 
50.000 lei  

6 89848 3 25.000 3 25.000 3 25.000 0 75.000 

(III
) 

(Medii) < 
100.000 
lei  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Programul 
de evidenta, 
conservarea 
si 
protejarea 
patrimoniul
ui muzeal 

(Mari) < 
3.000.000l
ei 

0 0 1 270.000 1 225.000 0 0 0 495.000 

  (Mici)  < 
50.000 lei  

4 116729 1 45.000 1 45.000 0 0 45.000 135.000 

 (Medii) < 
100.000 
lei 

0 0 1 180.000 1 180.000 0 0 180.000 540.000 

  

Programul 
de 
valorificare 
a 
patrimoniul
ui muzeal 

(Mari) 
<3.000.00
0 lei 

1 115389 2 337.500 3 337.500 0 0 337.500 1.012.50
0 

Programul 
de pedagogie 
muzeala 

(Mici)  < 
50.000 lei  

19 44963 33 480.000 33 480.000 0 0 480.000 1.440.00
0 

  

(Medii) < 
100.000 
lei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(V) 

  

(Mari) 
<3.000.00
0 lei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL  Total 
nr.     
proiect
e în 
anul 
2014 

Total 
investiţi
e în 
proiecte 
în anul 
2014 
(Lei), 

Total 
nr.     
proiect
e în 
anul 
2015 

Total 
investiţi
e în 
proiecte 
în anul 
2015 
(Lei), 

Total 
nr.     
proiect
e în 
anul 
2016 

Total 
investiţi
e în 
proiecte 
în anul 
2016 
(Lei), 

Total 
nr.     
proiect
e în 
anul 
2017 

Total 
investiţi
e în 
proiecte 
în anul 
2017 
(Lei), 

Primul an 
2014 

    121235
3  

            
 

  

din care: 

  

43 din 
care: 

55 din care: 49  9  
  

Anii  
2014-
2017 

  
Surse atrase 

   108750  3.572.50
0 

 2.482.50
0 

 2.565.00
0 

1.042.500 9.662.50
0 

  Sponsorizăr
i 

  
  

  
  

100.000 
0 

100.000 
0 

100.000 0 300.000 

  Venituri 
proprii 

  
  

110360
3   

3.300.00
0   

3.630.00
0   

3.993.00
0 

3.000.000 13.923.0
00 

  Bugetul 
autorităţii 

  
  

0 
  

172.500 
  

0 
  

0 0 172.500 



f.3 tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei pe 

categorii de bilete/tarife practicate din proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru urmatoarea perioada de raportare a managementului: 

 
nr. de 
proiecte proprii

nr. de 
beneficiari *

nr. de 
bilete 

Venituri  
Propuse 
(mii lei) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
(5) 

     
Anul de referinta 2014 43 230.417 152.907 3.563 
Perioada 01.08.2014-31.12.2014 43   78.602   59.717 1.746 
Anul 2015 55 250.000 170.000 3.700 
*) Nr. de beneficiari include publicul consumator (bilete vandute la expozitii, gratuități, 

invitatii) 

 

f.4. proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, 

în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul de management; 

Pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore 

Antipa” propune următoarele proiecte. 

 

Proiectul 
 

Scopul 

„La Antipa, în spatele ușilor închise” Ediția 
2015  - sau ales un  titlu nou  
Ciclul anual de conferinte cu diverse teme in 
functie de luna in care se organizeaza 
programul. 

- Promovarea importanţei colecţiilor Muzeului de Istorie 
Naturală “Grigore Antipa” în cadrul patrimoniului 
ştiinţific şi cultural naţional şi mondial 
 
- Promovarea catre public și mass-media a valorilor 
patrimoniale deținute și dezvoltate în colecțiile științifice 
ale Muzeului „Antipa” 

„Întâlniri cu Dodi și Roni” 
- ciclul de conferințe pentru preșcolari și școlari 
mici 

-Transmiterea de informație științifică din domeniul 
zoologiei publicului preșcolar printr-o modalitate ludică 
cu respectarea adevărului științific, folosind, ca 
intermediari ai comunicării păpușile de tip “Muppets” 

Art Antipa  
Program interdisciplinar  de pictura si zoologie 
dedicat prescolarilor 

-Învăţarea prin tehnici creative a unor elemente ce ţin de 
zona ştiinţei. 
 
-Familiarizarea participanţilor cu elemente de limbaj 
plastic 
 
-Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei 
creatoare şi a gustului estetic. 
 

Ateliere de creatie cu imaginatie Holy Molly -Implicarea copiilor în  activități distractive cu scopul de 
a-i încuraja să-și folosească imaginația; 
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-Învățarea unor tehnici de creare de jucării şi articole din 
deşeuri reciclabile, cu tematici de interes, atât pentru 
copii, cât şi pentru părinţi. 
- Sustinerea diferitelor prezentari in cadrul Muzeului de 
catre specialist.  

Ghidaje tematice  cu ocazia diferitelor zile 
internationale (Ziua pasarilor, Ziua 
Internationala a Diversitatii bilogice, Ziua 
Mondiala a Mediului, Ziua Mondiala a 
Populatiei, Ziua Mondiala a Animalor etc) 

- Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeul 
Antipa 
-Educarea copiilor de toate vârstele cu privire la 
biodiversitatea lumii vii 
-Transmiterea de informație științifică din domeniul 
zoologiei  

Sa descoperim secretele naturii 
 

Program dedicat prescolarilor 
 

Ateliere tematice organizate cu prilejul 
diferitelor Sarbatori (Paste, Craciun, 
Halloween, martisor, ect) 

Program dedicat scolarilor  

Atelier in stil Antipa -  
program dedicat scolilor 

-Familiarizarea elevilor cu noţiuni abstracte de biologie 
prin metoda cea mai simplă şi extrem de plăcută tuturor: 
Jocul. 
- Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeul 
Antipa 
-Transmiterea de informație științifică din domeniul 
zoologiei școlarilor 

Vine vacanta cu trenul Antipa – program de 
vacanta dedicat elevilor 
 

 

Legănați de Deinotherium  - Ofera posibilitatea copiilor de a dormi o noapte la 
Muzeu, alaturi de cel mai valoros exponat din expunerea 
permanenta 
- Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeul 
Antipa 

Noaptea Muzeelor -Atragerea publicului de toate vârstele către Muzeu 
- Promovarea Muzeului printr-o manifestare inedită atât 
prin intervalul de desfăşurare (18,00-01,00) cât şi prin 
activităţile atipice organizate  

Noaptea Cercetătorilor / Festivalul  Stiintei Promovarea la publicul tânăr și adult a acțiunilor, 
instrumentelor și aparatelor, folosite de către cercetătorii 
muzeului în activitățile de colectare, observație, 
monitorizare, determinare și conservare a materialului 
biologic. 

Expozitii temporare   
Produse pentru promovarea Muzeului si a 
patrimoniului acestuia  

Promovarea Muzeului prin vanzarea de suveniruri 

Reeditarea pliantului expozitiei permanente a 
Muzeului 

-Informarea publicului asupra planului de vizitare a 
expozitiei permanente 
- Cunoasterea modului de vizitare a Muzeului de catre 
vizitatori 
-Promovarea patrimoniului Muzeului 

Editarea biletelor de vizitare pentru expozitiile 
temporare 

- oferirea vizitatorilor a biletelor de intrare la expozitiile 
temporare 
- realizarea celor 4 tipuri de bilete de intrare (adulti, 
copii, pensionari si gratuiti) 

Editarea unor serii de bilete de vizitare pentru - oferirea vizitatorilor a biletelor de intrare in cadrul 
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expozitia permanenta  
(folosite in caz de urgenta cand aparatele de 
bilete se strica) 

expozitiei permanente a Muzeului 
- realizarea celor 4 tipuri de bilete de intrare (adulti, 
copii, pensionari si gratuiti) 

Modernizarea magazinului de suveniruri   
Modernizarea salilor dedicate activitatilor cu 
copiii  

 

Realizarea unui studiu de cercetare a profilului 
vizitatorului Muzelui Antipa 

-Cunoasterea publicului vizitator al Muzeului 
-Dezvoltarea politicilor de marketing  adecvate  
proiectelor/programelor Muzeului 

Participarea la 2 sesiuni științifice:  Sesiunea 
Anuală de comunicări Știintifice. Academia 
Română. Comitetul Român de Istoria şi 
Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii. Divizia de Istoria 
Ştiinţei (CRI FST) București – România 
Congresul Internațional de Zoologie al 
Muzeului  “Grigore Antipa” 2015, București – 
România 

Diseminarea rezultatelor  

Participarea la 2 sesiuni științifice:  Sesiunea 
Anuală de comunicări Știintifice. Academia 
Română. Comitetul Român de Istoria şi 
Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii. Divizia de Istoria 
Ştiinţei (CRI FST) București – România 
Congresul Internațional de Zoologie al 
Muzeului  “Grigore Antipa” 2015, București – 
România 

Diseminarea rezultatelor  

Participarea la o conferință internaționala de 
parazitologie Diseminarea rezultatelor  

Participarea la comunicări naţionale în 
domeniul biologiei acvatice Diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse în Muzeu 

Participare la comunicări internaţionale în 
domeniul biologiei acvatice Diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse în Muzeu 

Editarea volumului 58 (în două numere) al 
revistei Travaux du Muséum National 
d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” 

Contribuţia la valorificarea rezultatelor cercetărilor din 
domeniul zoologiei; Creşterea vizibilităţii şi menţinerea 
unei imagini bune a muzeului în cadrul lumii academice 
internaţionale; Prezentarea colecţiilor ştiinţifice deţinute 
de muzeu către comunitatea zoologică internaţională (prin 
publicarea unor cataloage a colecţiilor revizuite critic); 
Facilitarea stabilirii unor relaţii de colaborare între 
specialiştii muzeului şi alţi specialişti din comunitatea 
internaţională; Contribuţia la dezvoltarea patrimoniului 
muzeului prin încurajarea actelor de donaţie de material 
biologic către acesta; Constituirea bazei materiale pe baza 
căreia biblioteca muzeului îşi poate îmbogăţi fondul de 
carte prin schimburile naţionale şi internaţionale 
interbibliotecare pe care le realizează. 
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Vizibilitatea revistei Travaux du Muséum 
National d’Histoire Naturelle „Grigore 
Antipa” în lumea ştiinţifică internaţională. 

Indexarea revistei muzeului în cât mai multe baze de date 
din lume (specializate în domeniul revistelor ştiinţifice), 
prioritate constituind cele prestigioase; beneficierea 
continuă de servicii de consultanţă în ceea ce priveşte 
marketingul revistei Travaux, de la o firmă străină cu 
experienţă în marketingul revistelor ştiinţifice;  publicarea 
electronică a revistei pe platforma MetaPress pentru o 
înlesnire a indexării acesteia în cât mai multe baze de date 
internaţionale; menţinerea sistemului on-line Editorial 
Manager, de primire a lucrărilor şi de gestionare a 
procesului de evaluare a acestora. 

Editarea a încă două cataloage de colecţii 
(colecțiile de mamifere și colecțiile de 
herpetologie), precum şi a altor materiale de 
popularizare a patrimoniului deţinut de Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Popularizarea în rândul vizitatorilor a întregului 
patrimoniu deţinut de muzeu; (la propunerea Consiliului 
Ştiinţific al muzeului şi cu participarea specialiştilor 
muzeului) 

Redactare lucrari stiintifice comunicate si care 
urmeaza sa fie predate la tipar (2) Diseminarea rezultatelor 

Redactare lucrari stiintifice comunicate si care 
urmeaza sa fie predate la tipar (2) Diseminarea rezultatelor 

Publicare de lucrări ştiinţifice privind fauna 
României 

Valorificarea cercetarii întreprinse în Muzeu, în cadrul 
granturilor sau în mod independent 

Publicare de lucrări ştiinţifice privind fauna şi 
distribuţia crustaceelor din regiunea vestică 
mediteraneană, coasta africană de N-V a 
Atlanticului  

Valorificarea cercetării întreprinse în Muzeu 

CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE 
ZOOLOGIE AL MUZEULUI „GRIGORE 
ANTIPA” (18-21 noiembrie 2015) 

Organizarea celui de-al 7-lea Congres Internațional de 
Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”. 

Expoziţie temporară „Biodiversitatea 
Marocului văzută prin ochii unor cercetători 
români” 

Popularizarea expediţiilor ştiinţifice organizate de muzeu 
pe teritoriul Marocului şi valorificarea parţială a 
rezultatelor acestora pentru vizitatorii muzeului. Expoziţie 
organizată în colaborare cu Oceanic Club – Constanţa. 

Prezentarea de conferințe științifice pentru 
publicul larg – 3 conferințe 

Susținerea unor conferințe pentru atragerea atenției 
publicului larg asupra colecțiilor și expoziției permanente 
ale MNINGA 

Lucru la evaluarea, reevaluarea, redeterminarea 
şi/sau inventarierea colecţiilor ştiinţifice (după 
caz) 

Mai buna valorificare şi accesibilitate a colecţiilor de 
muzeu 
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Evidenţa şi conservarea colecţiilor de acarieni 
şi malofage ale muzeului. 

Activităţi de conservare a colecţiilor de acarieni şi 
phthiraptere; Continuarea realizării evidenţei primare a 
colecţiilor de acarieni şi phthiraptere; Continuarea 
realizării evidenţei electronice (în MicrosoftAcces) a 
colecţiilor de acarieni şi phthiraptere. 

Verificarea din punct de vedere științific a  
pieselor fosile din cadrul Colecției de 
Paleontologie, înscrise în Registrele de Inventar 
prin consultarea de baze de date științifice 
internaționale a Societăților de Paleontologie, 
consultarea de articole și cărți de specialitate.  

Introducerea corecturii în registrele de inventar, împreună 
cu date noi pentru piesele respective 

Evaluarea pieselor nou inventariate, 
reevaluarea, redeterminarea şi/sau inventarierea 
pieselor din colecţiile ştiinţifice (după caz); 
Studiu pe colecții: reconstituiri si inventarieri 
de colecții provenite din donații - continuare 

Mai buna valorificare şi accesibilitate a colecţiilor 
muzeale 

Colecţia de diptere Dr. Ceianu Igor Inventarierea preliminară 

Inventariere material biologic (moluște): - 
depozit moluște  - material colectat de pe teren 
în 2014 - actualizare și completare bază de date 

Îmbogățirea și valorificarea colecției de Moluște a 
MNINGA 

Evidența colecției de ortoptere din fauna 
României 

Introducere de material nou în colecție, evidența 
computerizată a acesteia 

Evidența colecției de odonate din fauna 
României 

Introducere de material nou în colecție, evidența 
computerizată a acesteia 

Finalizarea completării bazei de date 
electronice a Colecției de himenoptere (familia 
Sphecidae sensu lato) 

Realizarea unei evidențe optime a Colecției de 
himenoptere 

Actualizarea etichetelor reprezentanților din 
cadrul Colecției de himenoptere (familia 
Sphecidae sensu lato) 

Actualizarea datelor de colectare Adăugarea unor etichete 
noi, redactate la calculator pentru o lizibilitate optimă 
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Conservarea, dezvoltarea, modernizarea şi 
valorificarea fondului de carte al bibliotecii 
muzeului. 

Desfăşurarea activităţilor curente specifice; Modernizarea 
sălii centrale a bibliotecii; Asigurarea schimburilor 
interbibliotecare interne şi internaţionale cu revista 
„Travaux” - în cca. 35 ţări, cu cca. 160 instituţii. 

Evidenţa fondului de carte al bibliotecii 
Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa”. 

Introducerea în baza de date computerizată  a fondurilor 
de carte provenite din donații și a colecției de periodice. 

Evidenţa, conservarea şi păstrarea fondului  
arhivistic al  muzeului. Pentru realizarea acestui 
proiect este nevoie de un post care să fie ocupat 
de un om cu studii şi experienţă în arhivistică. 

Inventarierea documentelor noi care intră în arhivă; 
Crearea unei baze de date computerizată care să cuprindă 
evidenţa primară (scriptică) a întregului fond arhivistic al 
muzeului şi în care să se poată opera toate intrările şi 
ieşirile de documente în/din arhivă; Scanarea tuturor 
documentelor existente în arhivă şi care au o valoare 
istorică pentru muzeu (cu termen de păstrare permanent). 

Activităţi privind custodia sitului Natura 2000 
ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul 
Sărat Câineni 

Elaborarea de plan de management pentru acest sit 

Proiectul „Wildlife Landscaping” Cercetări privind ecosistemele urbane, suport în realizarea 
proiectelor de peisagistică 

Studiu taxonomic asupra pieselor fosile din 
Familia Elephantidae, Clasa Mammalia, din 
cadrul Colecției de Paleontologie a Muzeului 
Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

  

Analiza variabilității genetice a populațiilor de 
Helix pomatia din România 

Folosirea markerilor moleculari pentru analiza 
variabilității genetice a populațiilor speciei Helix pomatia 
din România 

Studiul faunei de Araneae din Dobrogea 
Spre o analiză detaliată a elementelor faunistice dintr-o 
zonă a României cu potențial științific mare (au fost deja 
publicate specii din zonă în 2012 și 2013) 

Realizarea unei baze de date (site internet) cu 
locații pentru majoritatea speciilor prezente în 
România. Punctele de prezență vor fi corelate 
cu harta habitatelor și cu un grid de 2/2 sau 
10/10 km. 

Alinierea la standarde internaționale a informațiilor 
existente. Suport pentru articole științifice și studii aupra 
vulnerabilității / dinamicii populațiilor 

Studii genetice pe reprezentanți ai anumitor 
grupe de păianjeni 

Confirmarea identității unor specii și stabilirea afinităților 
filogenetice 



Raport de activitate 2014, Muzeul național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

 

  81

Aspecte de filogeografie la specia 
Austropotamobius torrentium în Munții Carpați 
și Balcani 

Deslușirea patternului filogeografic la specia A. 
torrentium în Carpați și rolul ultimei glaciațiuni în 
distribuția și speciația acesteia 

Studiul taxonomic şi morfologic al unor 
crustacee decapode   

Zoogeografia decapodelor dulcicole din 
România   

Amfipode din fauna Romaniei După oportunităţile ce apar 

Studiul faunei de ortoptere (Insecta: 
Orthoptera) din Dobrogea 

Realizarea unui atlas cu speciile de ortoptere din 
Dobrogea (incluzând România și Bulgaria) - ghid de teren 
cu fotografii, chei de determinare, hărți de distribuție, 
analize acustice + DVD video (stridulația la ortoptere). 

Studii de bioacustică și genetică la speciile 
genului Isophya (Insecta: Orthoptera: 
Phaneropteridae) 

Analiza bioacusticii în diverse populații și analize 
genetice la unele dintre speciile genului Isophya (Insecta: 
Orthoptera: Phaneropteridae), împreună cu colaboratorii 
din Ungaria și Slovacia: Isophya kraussii moldavica / 
Isophya zubowskii; Isophya stysi; speciile din grupul 
“Isophya camptoxypha”. 1 lucrare va fi submisă unui 
jurnal ISI 

Studiu și cercetare - Ordinul Diptera 

Studiul Fam. Calliphoridae, Sarcophagidae, 
Hippoboscidae, Sepsidae, Phoridae (identificare 
taxonomică, date de biologie, ecologie) - Trimiterea unui 
articol către un jurnal ISI/BDI, participare la o conferință 
internațională 

Catalogul dipterelor din România Publicarea Catalogului 

Studiul migrației păsărilor din fauna României 
Cercetarea dinamicii speciilor de păsări migratoare; 
îmbogăţirea colecțiilor ştiinţifice de păsări ale Muzeului; 
publicarea rezultatelor obținute.  

Studiul faunei de mamifere din România 
Cercetarea din punct de vedere taxonomic și zoogeografic 
al faunei de mamifere din România; Publicarea 
rezultatelor obținute în reviste științifice. 

Studiul taxonomic şi parazitologic al 
ectoparazitofaunei păsărilor din România 

Cercetarea din punct de vedere taxonomic al acarienilor, 
malofagelor și hippoboscidelor de pe păsări din fauna 
României; Investigarea prevalenţei şi intensităţii 
infestărilor; Evaluarea specificităţii parazitare pe baza 
asocierilor gazdă-parazit întâlnite; Documentarea 
ştiinţifică a colecţiilor de acarieni, malofage și 
hippoboscide ale Muzeului; Publicarea rezultatelor 
obţinute în reviste ştiinţifice de prestigiu. 
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Cercetarea structurii şi dinamicii sezoniere şi 
multianuale a faunei ectoparazitare de pe 
păsările din Delta Dunării 

Stabilirea structurii taxonomice a populaţiilor de 
ectoparaziţi întâlnite pe păsările din Delta Dunării şi 
cercetarea dinamicii acesteia; Cercetarea dinamicii 
prevalenţei şi intensităţii infestărilor în timpul perioadelor 
prenupţială şi postnupţială; Documentarea ştiinţifică a 
colecţiilor de acarieni plumicoli şi malofage ale Muzeului; 
Publicarea rezultatelor obţinute în reviste ştiinţifice de 
prestigiu. 

Protocol genetic pentru estimarea unor 
parametri populaționali (mărimea efectivului, 
diversitatea genetică, grad de fragmentare) 
necesari în managementul conservativ al 
speciilor animale Natura 2000 SCIGEN 

Studii genetice și de ecologie la populații de Pholidoptera 
transsylvanica, Lucanus cervus, Bombina variegata 

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, 
PN-II-PT-PCCA-2013-4: Modelarea 
epidemiologica complexa a infectiilor cauzate 
de virusul West Nile prin corelare 
interdisciplinara utilizand date imagistice 
colectate cu sisteme de senzori si drone in 
parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie  
„Cantacuzino” 

Cartografierea mamo- și ornitofaunei dintr-o zonă 
metropolitană sau adiacentă orașului București (ce va fi 
aleasă) prin observații directe și prin analiza de imagini 
optice și de termoimagini obținute de la nivel altitudinal 
cu ajutorul dronelor. 

Diversitatea genetică a populațiilor speciei A. 
woodiana, cu stabilirea unui model la nivel 
european 

Proiectul va putea stabili populațiile sursă și va investiga 
discontinuitățile genetice sau congruențele populațiilor de 
A. woodiana din aria invadată. 

Proiect LIFE10NAT/RO/000740 
„Îmbunătățirea statutului de conservare pentru 
speciile și habitatele prioritare din zonele 
umede ale Porților de Fier” 

Elaborare  metodologii, plan monitorizare, ghid sintetic. 
Elaborare baza de date cu inregistrari din teren, harti de 
distributie inclusiv in format GIS. Evaluare date 
disponibile pentru specii si habitate. Colectarea datelor 
din teren. 

Servicii pentru Monitorizarea starii de 
conservare a speciilor comunitare de mamifere 
din Romania, la proiectul „Monitorizarea starii 
de conservare a speciilor si habitatelor din 
Romania in baza articolului 17 din Directiva 
Habitate” 

Crearea unui cadru unitar de monitorizare a stării de 
conservare a 22 de specii de mamifere de interes 
comunitar şi implementarea acestuia la nivel naţional în 
vederea raportării din 2013, la Comisia Europeană, de 
către autoritatea competentă din România. Creşterea 
capacităţii de management a autorităţii competente prin 
crearea sistemului informatic unitar pentru monitorizarea 
stării de conservare a celor 22 de specii de interes 
comunitar, accesibil prin internet de către toate grupurile 
implicate şi interesate de îndeplinirea obligaţiilor privind 
prima raportare către Comisia Europeană. 

Serviciul de realizare a studiilor ştiinţifice 
necesare realizării planului de management 
integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 
ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – CSNR 36409 

Activitatea 1.2. Realizarea hartilor de distributie a 
populatiilor speciilor de mamifere de interes comunitar 
din ROSCI0085 Frumoasa, evaluarea starii de conservare 
si elaborarea masurilor de conservare ale acestora – pentru 
specia Lutra lutra; Activitatea 1.5. Realizarea hartilor de 
distributie a populatiilor speciilor de nevertebrate de 
interes comunitar din ROSCI0085 Frumoasa, evaluarea 
starii de conservare si elaborarea masurilor de conservare 
a acestora; Activitatea 1.7. Realizarea hartilor de 
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distributie a populatiilor speciilor de pasari de interes 
comunitar din ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea starii de 
conservare si elaborarea masurilor de conservare a 
acestora; Activitatea 3. Realizarea si avizarea sistemului 
de monitorizare a starii de conservare a populatiilor 
speciilor salbatice si a habitatelor naturale de interes 
conservativ. 

Servicii pentru Monitorizarea stării de 
conservare a speciilor comunitare de 
nevertebrate din România 

Pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-
suport aferentă acestora pentru speciile de nevertebrate de 
interes comunitar; Monitorizarea stării de conservare a 
speciilor comunitare de nevertebrate din România  
Evaluarea datelor disponibile pentru speciile de 
nevertebrate din publicaţii/cercetări/ colecţii/proiecte de 
cercetare derulate anterior pentru elaborarea inventarelor 
şi hărţilor (inclusiv în sistem GIS). Colectarea datelor de 
teren pentru elaborarea inventarelor şi hărţilor (inclusiv în 
sistem GIS) pentru speciile de nevertebrate. Analiza şi 
verificarea datelor pentru elaborarea inventarelor şi 
hărţilor (inclusiv în sistem GIS) pentru speciile de 
nevertebrate şi introducerea datelor în sistemul naţional de 
monitoring (SIMSHAB). Publicarea şi diseminarea 
ghidurilor de monitorizare pentru specii şi habitate şi a 
metodei de monitorizare adaptată situaţiei din România, în 
vederea următoarelor raportări către Comisia Europeană. 

Grant privind specia endemică, extinctă în 
natură, Scardinius racovitzai (menținută acum 
doar în captivitate la Galați) 

De luat în discuție posibilitatea de a scrie un grant privind 
specia endemică, extinctă în natură, Scardinius racovitzai 
(menținută acum doar în captivitate la Galați). Posibile 
surse de finanțare: LIFE+ sau altele (probabil că nu ar 
putea fi finanțat înainte de 2016). 

Genetic diversity and morphological variability 
of the Asian clam Corbicula fluminea (Müller, 
1774) across Europe 

Stabilirea unui pattern morfologic și genetic în ceea ce 
privește invazia speciei C. fluminea în Europa 

Populations genetics of Anadara kagoshimensis 
(Tokunaga, 1906) from two European seas 

Compararea diversității genetice prezente la populații de 
A. kagoshimensis din M. Neagră cu cele din M. 
Mediterană cu inferențe asupra modelului de invazie 

Variabilitatea genetică a populațiilor de Mya 
arenaria, din aria nativă și cea invadată 

Analiza variabilității genetice a populațiilor de Mya 
arenaria din ariile invadate și native folosind markeri 
moleculari 

Cercetarea diversității arahnologice de pe 
teritoriul statului indian Meghalaya 

Identificarea taxonomică a păianjenilor din statul indian 
Meghalaya; Publicarea rezultatelor obținute în reviste de 
specialitate;  Dezvoltarea colecțiilor Muzeului; 
Documentarea științifică a colecțiilor Muzeului. 
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Cercetarea diversității arahnologice din Regatul 
Maroc 

Identificarea taxonomică a păianjenilor din Maroc; 
Publicarea rezultatelor obținute în reviste de specialitate;  
Dezvoltarea colecțiilor Muzeului; Documentarea 
științifică a colecțiilor Muzeului; 

Studiul crustaceelor cumacee din Marea 
Caraibilor 

Estimarea diversității faunei de cumacee din respectivele 
insule 

Filogenia și aspecte de istorie evolutivă în 
cadrul grupului Isophya camptoxypha în 
Carpați 

Cercetarea distribuției speciilor din grupul Isophya 
camptoxypha și a relațiilor filogenetice dintre acestea 

Genul Myrmecophyllus în Balcani Cercetarea distribuției speciilor din genul Myrmecophyllus 
în Peninsula Balcanică 

Cooperare internațională în domeniul 
entomologiei criminalistice 

Continuarea colaborării internaționale în ceea ce privește 
studiul comunităților de insecte necrofage din diferite 
zone geografice 

Studiul familiei Sphecidae (Hymenoptera) 
Studierea anumitor caracteristici pentru diferiți 
reprezentanți ai familiei Sphecidae (sensu lato) cu 
optimizarea unor protocoale de analiză genetică 

Prima semnalare a speciei Sceliphron curvatum 
în România 

Analiza potențialului impact al speciei Sceliphron 
curvatum asupra speciilor native din România. 

Studiul morfologic, taxonomic şi sistematic al 
ectoparazitofaunei paseriformelor (Aves: 
Passeriformes) de pe teritoriul statului indian 
Meghalaya 

Cercetarea din punct de vedere taxonomic şi sistematic al 
acarienilor plumicoli şi malofagelor de pe specii de 
paseriforme din Jaintia Hills (Meghalaya, India); 
Descrierea şi publicarea în reviste ştiinţifice de prestigiu a 
speciilor noi identificate. 

Cercetarea diversităţii faunei ectoparazitare a 
păsărilor din Regatul Maroc 

Identificarea taxonomică a acarienilor plumicoli, 
malofagelor, sifonapterelor și hippoboscidelor colectate 
de pe păsări din Maroc; Publicarea rezultatelor obţinute în 
reviste de specialitate;  Descrierea şi publicarea în reviste 
ştiinţifice de prestigiu a speciilor noi identificate; 
Dezvoltarea colecţiilor de exemplare tip ale Muzeului, 
colecţii care fac parte din categoria patrimonială 
„Tezaur”; Documentarea ştiinţifică a colecţiilor de 
acarieni plumicoli, malofage, sifonaptere și hippoboscide 
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ale Muzeului. 

Expediția științifică „Meghalaya – 2015 
(India)”; Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu 
Departamentul de Zoologie al Lady Keane 
College din Shilong (Meghalaya)  

Explorarea unei zone în care există specii de păsări a căror 
faună ectoparazitară a fost extrem de puțin cercetată, cu 
scopul de a aduce contribuții noi și semnificative la 
cunoașterea acesteia; Colectarea de material biologic 
(ectoparaziți ai păsărilor); Explorarea zonei şi în ceea ce 
priveşte fauna de aranee şi cea de micromamifere 
rozătoare; Colectarea de material biologic (aranee şi 
micromamifere); Îmbogățirea colecțiilor MNINGA cu 
material biologic valoros din punct de vedere științific. 

Expediția științifică „Maroc – 2015”; 
Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu 
Institutul Științific al Universității Mohammed 
V din Rabat (Maroc) 

Explorarea unor zone de pe teritoriul Marocului mai puţin 
cercetate din punctul de vedere al biodiversităţii, cu 
scopul de a aduce contribuţii noi şi semnificative la 
cunoaşterea faunei acestora; Colectarea de material 
biologic (nevertebrate şi vertebrate); Îmbogăţirea 
colecţiilor MNINGA cu material biologic valoros atât din 
punct de vedere ştiinţific cât şi patrimonial. 

Vizită de lucru în cadrul colaborării România - 
Cehia, la Institutul de Zoologia vertebratelor 
din Brno 

Dezvoltarea protocoalelor de lucru și bună desfășurare a 
proiectului privind invazia speciei A. woodiana în Europa. 

Evidenţa, conservarea, restaurarea 
patrimoniului ştiinţific muzeal 

- inventarieri şi introduceri în patrimoniul ştiinţific  
- noi înregistrări în bazele de date, elaborare de fişe 
analitice de evidenţă 
-completări, modificări în fişele analitice de evidenţă 
ca urmare a unor reorganizări de colecţii 
-verificări colecţii: Lepidoptera-Ostrogovich, 
Antropologie, Etnografie universală, Ornitologie; 
asigurarea condiţiilor optime pentru 
păstrarea/expunerea patrimoniului ştiinţific muzeal; 
contracararea acţiunii tuturor factorilor care sunt 
implicaţi în deteriorarea şi distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică 
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f.5. analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz; 

Diagnoza instituţiei, auto-evaluarea, este un prilej de evidenţiere a punctelor forte şi a 

punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor ce privesc instituţia. De asemenea, auto-

evaluarea este un instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a 

personalului şi un mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaționale a instituției prin 

modificarea constantă a regulamentelor interioare și de funcționare a instituției. Deşi factorii 

externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale şi educative a muzeului, 

este obligatorie existenţa unui mediu intern profesionist, dinamic, care să susţină activitatea 

de cercetare, de conservare şi misiunea publică a instituției muzeale.  

Pentru formularea unor obiective și linii de acțiune realiste, prezentăm mai jos analiza SWOT 

a Muzeului Antipa. 

 

Puncte forte 

1. Singurul muzeu de istorie naturală din București (țară) 

2. Valoarea deosebită şi diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanţă 

recunoscută la nivel naţional 

3. Existența unui brand muzeal, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine 

evidențiate 

4. Activităţile conexe – muzeul organizează activităţi apreciate, care se adresează unor 

largi categorii de public  

5. Muzeul are specialişti recunoscuţi în domeniile lor de competenţă: muzeologie, 

conservare, restaurare  

6. Depozite care respectă cerinţele de conservare şi depozitare recomandate de normele 

internaţionale actualizate la zi. 

7. Laboratoare de cercetare și conservare-restaurare care permit desfăşurarea de activităţi 

la standardele actuale 

8. Certificat ISO 9001 pentru Centrul de Cercetări pentru studiul biodiversității “Grigore 

Antipa”, structura din cadrul Muzeului. 

9. Poziţie dominantă pe piaţa muzeală bucureşteană. 

10. Diversitatea tipurilor de acţiuni care pot satisface orice categorie de public - în funcţie 

de vârstă sau pregătire profesională 

11. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a valorilor deţinute 
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12. Crearea unor parteneriate pe termen lung cu instituţii centrale de prestigiu - Academia 

Română, Universitatea din București, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara, institute de cercetare, şcoli, licee 

13. Crearea unor parteneriate cu alte instituţii muzeale sau și/universități din ţară şi 

străinătate. 

14. Crearea unor parteneriate cu reprezentanți ai societății civile (Oceanic Club, 

Proterranatura 2000) 

15. Participarea la proiecte multi-instituţionale şi interdisciplinare. 

16. Publicarea unei reviste științifice proprii, Travaux du Museum d’Histoire Naturelle 

Grigore Antipa (volumul 57) 

 

Puncte slabe 

1. Personal insuficient şi suprasolicitat (lipsă specialiști biologi pentru studiul multor 

grupe de naimale aflate în colecțiile muzeului, lipsă specialiști 

conservatori/restauratori atestați pentru bunuri culturale de istorie naturală, lipsă 

personal tehnic specializat pentru ăntreținerea expoziției permanente-electrician, 

instalator, lipsa sau insuficienţa personalului calificat în domenii de actualitate 

precum: managementul de proiect, educaţia muzeală, fundraising sau IT) 

2. Spaţii insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor 

3. Implicarea reduda a muzeului în programe cu finanţare europeană, în expoziţii 

internaţionale 

4. Ineficiența spaţiilor securizate de depozitare a bagajelor; 

5. Numărul redus de toalete; 

6. Lipsa unui spatiu –scenă pentru desfasurarea actiunilor de anvergură – Zilele 

Muzeului , aniversări etc. 

7. Spatii insuficiente pentru primirea publicului pe vreme nefavorabilă sau iarna 

 

Oportunităţi 

1. Accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de cercetare sau valorificare 

2. Amplasamentul muzeului pe bulevardul care face legătura cu centrul oraşului , cu 

DN1 –cea mai importantă arterărutieră naţională , cu cel mai important aeroport 

internaţional românesc. 

3. Dezvoltare ascedentă , integrare şi recunoastere internatională 
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4. proiecte culturale organizate de muzee 

5. Diversificarea pieţelor interesate de bunurile şi serviciile din domeniul cultural 

6. Existenţa unor programe naţionale şi europene pentru cercetarea, conservarea, 

restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil 

7. Priorităţi recunoscute la nivel internaţional şi naţional legate de formarea profesională 

a specialiștilor şi mobilitatea acestora 

8. Deschiderea altor organizaţii publice sau private către colaborări, în scopul protejării 

şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional 

9. Creşterea interesului unor companii comerciale în susţinerea culturii şi a activităţilor 

de divertisment. 

 

Amenințări 

 

1. Diversificarea ofertei culturale în capitală şi creşterea valorii acesteia, precum şi 

intensificarea evenimentelor de divertisment (creşterea concurenţei) 

2. Exploatare nesistematică şi aleatoare a potenţialului cultural al capitalei pentru 

dezvoltarea turismului în domeniu, în comparaţie cu alte capitale europene 

3. Lipsa unei abordări intersectoriale în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului 

cultural mobil, îndeosebi în relaţie cu turismul şi industria hotelieră, precum şi cu alte 

servicii pentru consumatori 

4. Insuficienţa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane prin 

învăţământul formal şi prin cel informal şi nonformal  

5. Insuficienţa fondurilor pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal imobil 

6. Creşterea concurenţei pentru fondurile nerambursabile şi programele de finanţare a 

proiectelor culturale şi educaţionale şi reducerea acestor fonduri (fenomen manifestat 

deja în ultimii ani) 

7. Interes redus al reprezentanţilor mass-media pentru activităţile cu profil cultural 

8. Lipsa unor studii de piaţă de amploare care să fundamenteze oferta instituţiilor publice 

de cultură 

9. Legislaţie insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituţiei. 

 

f.6.propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind 

indicele de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor. 
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• Amenajarea unui depozit pentru colecțiile de moluște ale muzeului la demisolul 

muzeului 

• Amenajarea unui nou spațiu de depozitare în podul din interiorul fostei cafenele 

• Amenajarea unui nou spațiu tip cafenea la parterul fostei cafenele Antipa 

• Amenajarea unei săli multifuncționale (activități/multimedia/conferințe) la etajul fostei 

cafenele Antipa 

• Amenajarea unui birou pentru manger 
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PARTEA II: (Opţional) 

Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, 
în baza prevederilor art. 39 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 

Nu este cazul 
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Anexa 1. Lista detaliată a lucrărilor și comunicărilor științifice din 2014 

 

Lucrări științifice publicate în reviste indexate în Web of Science: 20 lucrari publicate 

Constantinescu, I. C., G. Chişamera, Khlur B Mukhim, C. Adam, 2014 - Two new feather 

mite species of the family Pteronyssidae (Acarina: Analgoidea) from Meghalaya (Northeast 

India). Zootaxa, 3774 (4): 351-366. 

Constantinescu, I. C., G. Chişamera, D. Khlur B Mukhim, C. Adam, 2014 - A new species of 

pterodectine feather mites (Acarina, Analgoidea, Proctophyllodidae) from the Little 

Spiderhunter, Arachnothera longirostra (Passeriformes, Nectariniidae) in Meghalaya, India. 

ZooKeys, 425: 1-13. 

Constantinescu, I. C., G. Chişamera, D. Khlur B Mukhim, C. Adam, 2014 - Three new 

species of feather mite of the genus Proterothrix Gaud, 1968 (Analgoidea: Proctophyllodidae: 

Pterodectinae) from passerines in Meghalaya, North East India. Systematic Parasitology, 89 

(1): 45-58 

Constantinescu, I. C., G. Chişamera, D. Khlur B Mukhim, C. Adam, 2014 - Two new 

species of feather mites (Acarina: Analgoidea) from the Great Barbet, Psilopogon virens 

(Piciformes: Megalaimidae). Zootaxa, 3893 (1): 127-142. 

5Chişamera, G., E.V. Bužan, T. C. Sahlean, D. Murariu, S. Zupan, B. Kryštufek, 2014 -  

Bukovina blind mole rat Spalax graecus revisited: phylogenetics, morphology, taxonomy, 

habitat associations and conservation, Mammal Review 44 (1):19-29, AI: 1.3076  

6. Iftime, A., O. Iftime, 2014 - Thanatosis and autohaemorrhaging in the Aesculapian Snake 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768). Herpetozoa, 26 (3/4): 173-174; 

7. Iftime, A., O. Iftime, 2014 - Notes on the herpetofauna of the Leaota Mountains, a 

“wildlife corridor” area. North-Western Journal of Zoology, 10, suppl. 1: S33-S37; 

8. Iftime, A., O. Iftime, 2014 - Note on the amphibians and reptiles of the “Nordul Gorjului 

de Est” site of community interest and adjacent areas (Southern Carpathians, Romania). 

North-Western Journal of Zoology, 10, suppl. 1: S44-S50; 

9. Panculescu-Gatej, R. I., A. Sirbu, S. Dinu, M. Waldstrom, P. Heyman, D. Murariu, A. 

Petrescu, C. Szmal, G. Oprisan, A. Lundkvist, C. S. Ceianu, 2014 - Dobrava Virus Carried 

by the Yellow-Necked Field Mouse Apodemus flavicollis, Causing Hemorrhagic Fever with 

Renal Syndrome in Romania.Vector – Borne and Zoonotic Diseases, 14 (5): 358-364; 
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10. Petrescu, I., T. Chatterjee, N. V. Schizas, 2014 - Three new Nannastacidae (Crustacea: 

Cumacea) species from a Caribbean mesophotic ecosystem. Zootaxa, 3765 (4): 360-370; 

11. Petrescu, I., T. Chatterjee, N. V. Schizas, 2014 - New records of Bodotriidae 

(Crustacea:Cumacea) from Puerto Rico with deswcriptions of three new species. Zootaxa, 

3873 (5): 526-540; 

12. Petrescu, I., T. Chatterjee, N. V. Schizas, 2014 - New species of Cumella (Crustacea: 

Cumacea: Nannastacidae) from mesophotic habitats of Mona Island, Puerto Rico, Caribbean 

Sea. Cahier de Biologie marine, Roscoff, 55: 183-189. 

13. Kaňuch, P., Jarčuška, B., Iorgu, E. I., Iorgu, I. Ș. & Krištín, A., 2014 - Geographic 

variation in relict populations: genetics and phenotype of bush-cricket Pholidoptera 

frivaldskyi (Orthoptera) in Carpathians. Journal of Insect Conservation, 18 (2): 257-266 

(IF=1.789); 

14. Iorgu, E. I., Iorgu, I. Ş., Popa, O. P., Levărdă, A. F., Krapal, A.-M., Grandjean, F., 

Popa, L. O., 2014 - Characterisation of 14 polymorphic microsatellite markers for the 

Transylvanian bush-cricket Pholidoptera transsylvanica (Orthoptera: Tettigoniidae). 

Conservation Genetics Resources (online first) (IF=1.136); 

15. Sahlean, T. C., I. Gherghel, M. Papeş, A. Strugariu, Ș. R. Zamfirescu, 2014 - Refining 

climate change projections for organisms with low dispersal abilities: a case study of the 

Caspian whip snake. PLoS One 9: e91994. doi: 10.1371/journal.pone.0091994; 

16. Iorgu, E. I., Iorgu I.S., Popa O.P., Levărdă A.F., Krapal A-M, Grandjean F., Popa L. 

O. - Characterisation of 14 polymorphic microsatellite markers for the Transylvanian bush-

cricket Pholidoptera transsylvanica (Orthoptera: Tettigoniidae). Conservation Genetics 

Resources. DOI: 10.1007/s12686-014-0373-7. Publicat online: 2.11.2014. (IF:1.136); 

17. Stavrescu Bedivan Mala Maria, Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa, 2014 - Infestation 

of Lernaea cyprinacea (Copepoda: Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge and Management of Aquatic 

Ecosystems, 414, 12 (IF: 0.622); 

18. Guarneri I., Popa OP., Gola L., Kamburska L., Lauceri R., Lopes-Lima M., Popa L., 

Riccardi N., 2014 - A morphometric and genetic comparison of Sinanodonta woodiana (Lea, 

1834) populations: does shape really matter? Aquatic Invasions. 06/2014; 9 (2): 183-194 

(IF:1.133); 
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19. OP. Popa, GB. Chisamera, D Murariu, LO. Popa, 2014 - Development of nuclear 

microsatellite markers for the Lesser Blind Mole Rat Nannospalax leucodon (Rodentia: 

Spalacidae). Conservation Genetics Resources, 6 (3): 787-789, (IF:1.136); 

20. Popa LO, Popa OP, Krapal AM, Iorgu EI, Surugiu V., 2014 - Fine-scale population 

genetics analysis of Platynereis dumerilii (Polychaeta, Nereididae) in the Black Sea: how do 

local marine currents drive geographical differentiation? Journal of Experimental Zoology 

Part A, Ecological Genetics and Physiology, 321: 41-7. (IF:1.349); 

 

Lucrări științifice aflate în proces de revizie (2014):  3 lucrari  

1. Luis Ovidiu Popa, Ana-Maria Krapal, Oana Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Abraham 

Bij de Vaate - Insights into a continuous process: zebra mussel (Dreissena polymorpha) 

invasion in The Netherlands - Aquatic Invasion (in revision) (IF:1.133); 

2. Oana Popa, Veronika Bartakova, Josef Bryja, Martin Reichard, Luis o. Popa - 

Characterization of nine microsatellite markers and development of multiplex PCRs for the 

Chinese huge mussel Anodonta (Sinanodonta) woodiana Lea, 1834 (Mollusca, Bivalvia) - 

manuscris submis la Biochemical Genetics BIGI-D-14-00103 (IF 0.822); 

3. M. Reichard, K. Douda, M. Przybyłski, O. Popa, E. Karbanová, K. Matasová, K. Rylková, 

M. Polačik,  R. Blažek, C. Smith - A coevolutionary mosaic generates population-specific 

responses to an aquatic invader – în proces de revizie la Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS) (IF 9.809); 

4. Petrescu, I., A.-M. Petrescu, R. Popescu-Mirceni - Mention of Eurypanopeus depressus 

(Smith, 1869) (Brachyura: Panopeidae) from the Black Sea. Crustaceana, submisă. 

5. Petrescu, I. - On the family Nannastacidae (Crustacea, Cumacea) from the collection of the 

Australian Museum, Sydney (Australia). Records of the Australian Museum, submisă. 

 

Lucrări științifice publicate/submise la reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI): 5 lucrari  

1. Petrescu, I. - New species of Cumacea (Crustacea) from Mediterranean coast of Morocco 

collected by the Expedition “Atlas 2007”. Travaux du Museum National d’Histoire naturelle 

“Grigore Antipa” 

2. TăuȘan, I., Iorgu, I. Ş., 2014 - In Memoriam - Alexandru Ioan Tatu (19.12.1991-

30.07.2013). Brukenthal. Acta Musei 9 (3): 609-610. 
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3. Iancu, L., C. Purcărea, 2014 - First record of Themira nigricornis (Meigen, 1826) 

(Sepsidae: Diptera) in Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore 

Antipa”, 57 (1): 27-33; 

4. Iancu, L., C. Purcărea, 2014 - First record of Meroplius fukuharai (Iwasa 1984) (Diptera: 

Sepsidae) on Romanian territory. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore 

Antipa”, submisă; 

5. Krapal, A.-M., O. P. Popa, A. F. Levărdă, E. I. Iorgu, M. Costache, F. Crocetta, L. O. Popa 

- Molecular confirmation on the presence of Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) 

(Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea. Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle “Grigore Antipa”, 57 (1): 9 -12 

Lucrări științifice publicate/submise la reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI): 5 lucrari  

1. Petrescu, I. - New species of Cumacea (Crustacea) from Mediterranean coast of Morocco 

collected by the Expedition “Atlas 2007”. Travaux du Museum National d’Histoire naturelle 

“Grigore Antipa” 

2. TăuȘan, I., Iorgu, I. Ş., 2014 - In Memoriam - Alexandru Ioan Tatu (19.12.1991-

30.07.2013). Brukenthal. Acta Musei 9 (3): 609-610. 

3. Iancu, L., C. Purcărea, 2014 - First record of Themira nigricornis (Meigen, 1826) 

(Sepsidae: Diptera) in Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore 

Antipa”, 57 (1): 27-33; 

4. Iancu, L., C. Purcărea, 2014 - First record of Meroplius fukuharai (Iwasa 1984) (Diptera: 

Sepsidae) on Romanian territory. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore 

Antipa”, submisă; 

5. Krapal, A.-M., O. P. Popa, A. F. Levărdă, E. I. Iorgu, M. Costache, F. Crocetta, L. O. Popa 

- Molecular confirmation on the presence of Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) 

(Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea. Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle “Grigore Antipa”, 57 (1): 9 -12 

 

Lucrări științifice publicate în alte reviste științifice: 4 lucrari 

1. Petrescu, I., A. Petrescu, 2014 - Ion Ţuculescu, un biolog uitat. Studii şi Comunicări. 

Academia Română. Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii. Divizia de 

Istoria Ştiinţei. Vol 7 (1): 297-314; 
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2. Petrescu, I., A. Petrescu - Donatori ai colecţiei de etnografie a Muzeului de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa”. Cibinium, Muzeul Astra Sibiu, sub tipar; 

3. Petrescu, I., A. Petrescu - Piese etnografice donate de dr. Hilarius Mitrea Muzeului de 

Istorie Naturală din Bucureşti. Studii si Comunicari de Etnologie. Academia Română, sub 

tipar; 

4. Petrescu, i. - Cyclaspis rustii n. sp. (Crustacea, Cumacea, Bodotriidae) from Jamaica, 

Caribbean Sea. Journal of Wetlands Biodiversity. Brăila, vol. 4, sub tipar; 

 

Cărți/monografii/capitole în cărți publicate: 

1. Krištín, A., Iorgu, I. Ş., 2014 - Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets 

(Orthoptera) of the Carpathian Mountains. Pp.: 186-199. In: Kadlečík, J. (eds.): Carpathian 

Red List of Forest Habitats and Species. Carpathian List of Invasive Alien Species, ISBN 

978-80-89310-81-4, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 234 pp. 

2. Pârvu, C., L. Iancu - Catalogul dipterelor din România (aflată în lucru în vederea 

publicării); 

3. Voichita Gheoca, Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa, Ioan Sîrbu – Mollusca. In: Iorgu, I. 

Ș. (ed.) Ghidul sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de inters comunitar din 

România, sub tipar; 

4. Iorgu, I. Ş., Iorgu, E. I. (sub tipar) - Ord. Orthoptera și Odonata. In: Iorgu, I. Ș. (ed.) Ghidul 

sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de inters comunitar din România; 

Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul Congresului Internațional de Zoologie al 

Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și publicate ca rezumate în volumul de 

rezumate al congresului: 9 comunicari 

1. Ioana Constantinescu, Gabriel Chişamera, D. Khlur B. Mukhim, Costică Adam - Feather 

mite fauna (Acariformes: Analgoidea and Pterolichoidea) of Meghalaya (Northeast India): a 

largely unexplored treasure chest of diversity; 

2. Ana-Maria Petrescu, Otilia Zărnescu - Aspects of reproductive biology of narrow-clawed 

crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda: Astacidae) regarding 

the female gonad; 

3. Iftime, A., O. Iftime - The biological species concept: insights from ichthyology and 

herpetology; 

4. Iftime, A. - Newly determined fish specimens from the Anton Bruun, Vitiaz, Ekvator and 

Thalassa cruises; 
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5. Iancu, L., C. Purcărea - Temperature dependence of necrophagous insect species diversity 

and dynamics in an experimental forensic model; 

6. Strugariu, A., I. Gherghel, P. Dincă, T. C. Sahlean, S. R. Zamfirescu - Ecology and current 

status of the Nikolsky’s viper (Vipera (berus) nikolskii) in Romania; 

7. Ana-Maria Krapal, Fabio Crocetta, Oana Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Alexandra 

Levărdă, Luis Ovidiu Popa – Inferring the origin of Adriatic and Black Sea Anadara 

kagoshimensis (Mollusca, Bivalvia) by means of molecular markers; 

8. Luis Ovidiu Popa, Ana-Maria Krapal, Oana Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Abraham bij de 

Vaate – Insights into the invasion process of zebra mussel (Dreissena polymorpha) in The 

Netherlands; 

9. Oana Popa, Martin Reichard, Karel Douda, Josef Bryja, Veronica Bartakova, Marianna 

Soroka, Elena Iulia Iorgu, Alexandra Florina Levărdă, Victor Surugiu, Ana-Maria Krapal, 

Luis Ovidiu Popa – Genetic diversity of native vs. invasive populations of Anodonta 

woodiana (Bivalvia, Unionidae) – preliminary data; 

 

Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul altor Conferințe Internaționale: 4 

comunicari orale  

1. Liviu Moscaliuc, Mariia Fedoriak - First records of Tibellus utotchkini Ponomarev, 2008 

(Araneae: Philodromidae) from Romania and Moldova (8-14 Aprilie, Conferința „The first 

International Scientific conference – Regional aspects of flora and fauna research” – Ucraina, 

Hotin); 

2. Iftime, A., O. Iftime - New herpetological records from the Danube Delta (International 

Symposium „The Natural and Landscape Heritage Conservation – Premise for the Sustainable 

Development”, 25-27 septembrie, Tulcea, organizator: ICEM Tulcea);  

3. Iancu, L., C. Purcărea - Forensic Entomology and Bacteriology for Post-Mortem 

Investigations in Romania (66th Annual Scientific Meeting, American Academy of Forensic 

Sciences, 17-22 februarie, Seattle, WA. United States of America; Premiu obținut: Henry C 

Lee scholarship); 

4. Iancu, L., C. Purcărea - Cold season forensic entomology and bacteriology experimental 

model on Romanian urban territory (20th World Meeting of the International Association of 

Forensic Sciences, World Forensic Festival, 12-16 octombrie, Seoul, South Korea); 
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Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul Congresului Internațional de Zoologie 

al Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și publicate ca rezumate în volumul 

de rezumate al congresului: 9 comunicari 

1. Ioana Constantinescu, Gabriel Chişamera, D. Khlur B. Mukhim, Costică Adam - 

Feather mite fauna (Acariformes: Analgoidea and Pterolichoidea) of Meghalaya (Northeast 

India): a largely unexplored treasure chest of diversity; 

2. Ana-Maria Petrescu, Otilia Zărnescu - Aspects of reproductive biology of narrow-clawed 

crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Crustacea: Decapoda: Astacidae) regarding 

the female gonad; 

3. Iftime, A., O. Iftime - The biological species concept: insights from ichthyology and 

herpetology; 

4. Iftime, A. - Newly determined fish specimens from the Anton Bruun, Vitiaz, Ekvator and 

Thalassa cruises; 

5. Iancu, L., C. Purcărea - Temperature dependence of necrophagous insect species diversity 

and dynamics in an experimental forensic model; 

6. Strugariu, A., I. Gherghel, P. Dincă, T. C. Sahlean, S. R. Zamfirescu - Ecology and current 

status of the Nikolsky’s viper (Vipera (berus) nikolskii) in Romania; 

7. Ana-Maria Krapal, Fabio Crocetta, Oana Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Alexandra 

Levărdă, Luis Ovidiu Popa – Inferring the origin of Adriatic and Black Sea Anadara 

kagoshimensis (Mollusca, Bivalvia) by means of molecular markers; 

8. Luis Ovidiu Popa, Ana-Maria Krapal, Oana Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Abraham 

bij de Vaate – Insights into the invasion process of zebra mussel (Dreissena polymorpha) in 

The Netherlands; 

9. Oana Popa, Martin Reichard, Karel Douda, Josef Bryja, Veronica Bartakova, Marianna 

Soroka, Elena Iulia Iorgu, Alexandra Florina Levărdă, Victor Surugiu, Ana-Maria 

Krapal, Luis Ovidiu Popa – Genetic diversity of native vs. invasive populations of 

Anodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) – preliminary data; 

 

Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul altor Conferințe Internaționale: 4 

comunicari orale  

1. Liviu Moscaliuc, Mariia Fedoriak - First records of Tibellus utotchkini Ponomarev, 2008 

(Araneae: Philodromidae) from Romania and Moldova (8-14 Aprilie, Conferința „The first 
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International Scientific conference – Regional aspects of flora and fauna research” – Ucraina, 

Hotin); 

2. Iftime, A., O. Iftime - New herpetological records from the Danube Delta (International 

Symposium „The Natural and Landscape Heritage Conservation – Premise for the Sustainable 

Development”, 25-27 septembrie, Tulcea, organizator: ICEM Tulcea);  

3. Iancu, L., C. Purcărea - Forensic Entomology and Bacteriology for Post-Mortem 

Investigations in Romania (66th Annual Scientific Meeting, American Academy of Forensic 

Sciences, 17-22 februarie, Seattle, WA. United States of America; Premiu obținut: Henry C 

Lee scholarship); 

4. Iancu, L., C. Purcărea - Cold season forensic entomology and bacteriology experimental 

model on Romanian urban territory (20th World Meeting of the International Association of 

Forensic Sciences, World Forensic Festival, 12-16 octombrie, Seoul, South Korea); 

 

Comunicări ştiinţifice orale prezentate în cadrul unor Conferințe naționale: 5 comunicari 

orale 

1. Ana-Maria Petrescu, Otilia Zărnescu - Dinamica structurală şi ultrastructurală a ovarului 

la racul de lac, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (Sesiunea de Comunicări Științifice a 

Studenților Facultății de Biologie – Ediţia 2014, 30 mai 2014, Volum de rezumate, pp. 57) 

2. Petrescu, A., I. Petrescu - Donatori mai puţin cunoscuţi ai Muzeului Naţional de Istorie 

Naturală “Grigore Antipa” Bucuresti (Sesiunea Anuală de comunicări Științifice. Academia 

Română. Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii. Divizia de Istoria 

Ştiinţei (CRI FST), octombrie 2014) 

3. Petrescu, A., I. Petrescu - Contribuții la cunoașterea faunei din zonele explorate de 

Dimitrie și Nicolae Ghika-Comănești și la îmbogățirea patrimoniului muzeal românesc 

(Simpozion Naţional „Dimitrie Ghika-Comănești” - in Memoriam, ediţia a IV-a, 15-17 august 

2014, desfăşurat la Muzeul de Etnografie și Artă „Dimitrie Ghika”, Comăneşti, județul 

Bacău); 

4. Iorgu, I. Ş., L. A. Moscaliuc, I. Tăuşan, E. I. Iorgu - Greierii mirmecofili (Orthoptera: 

Myrmecophilidae) din Romania (al XXIV-lea Simpozion naţional SLR, Cluj-Napoca, 26-27 

aprilie 2014); 

5. Tatu, A. I., I. Tăuşan, I. Ș. Iorgu – Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) în România (al 

XXIV-lea Simpozion naţional SLR, Cluj-Napoca, 26-27 aprilie 2014); 
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Comunicări ştiinţifice sub formă de postere prezentate în cadrul Congresului 

Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” – 19-22 noiembrie 2014, și 

publicate ca rezumate în volumul de rezumate al congresului: 12 postere 

1. Chişamera, G., D. K. B. Mukhim, I. Damoc, C. Adam – Bird surveys and new 

distribution records in Jaintia Hills, Meghalaya, India;  

2. Măntoiu, D., G. Chişamera, R. Popescu-Mirceni, C.R. Stanciu, G. Mărginean, O.M. 

Chachula – Bat distribution in the Dobrogea area, Romania; 

3. Petrescu, A., C. Sorescu, L. Rozylowicz, G. Chişamera, – Overview of Ferrouginous 

duck, Aythya nyroca, in the Iron Gates Natural Park; 

4. Damoc, I., C.-M. Ion, G. Chişamera, M. Gogu-Bogdan – Recent ring recoveries from 

Romanian Ornithological Centre database; 

5. Liviu Moscaliuc - Some salticid spiders (Araneae: Salticidae) collected during “Dakhla” 

(2012) and “Merzouga” (2013) scientific expeditions in Morocco and notes on their 

distribution; 

6. Petrescu Angela, Petrescu Iorgu - Ghika Comanesti expeditions and the Museum of 

Zoology from Bucharest 

7. Iorgu, I. Ş., Iorgu, E. I., Krištín, A., Kaňuch, p., Jarčuška, b., Orci, K. M., SZÖVÉNYI, 

G., Puskás, G., Nagy, B., Sahlean, T. C. - Insights into the climatic niche of a glacial relict 

(Pholidoptera transsylvanica) using species distribution modeling; 

8. Iorgu, E. I., Popa, O. P., Krapal, A. M., Levărdă, A. F., Bitineanu, V., Dumitrescu, L. 

B., Iorgu, I. Ş., Popa, L. O. - Preliminary data on the phylogeography of Pholidoptera 

transsylvanica in the Carpathians; 

9. Sahlean, T. C., I. Gherghel, A. Strugariu, S. R. Zamfirescu - Impact of climate change on 

the distribution of the Caspian whip snake (Dolichophis caspius): a new method for refining 

ENM projections; 

10. Strugariu, A., P. Dincă, I. Gherghel, T. C. Sahlean, V. Moraru, S. R. Zamfirescu - The 

Moldavian meadow viper (Vipera ursinii moldavica) conservation project; 

11. Oana Popa, Larisa Bianca Dumitrescu, Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Alexandra 

Florina Levărdă, Veronia Biţineanu, Luis Ovidiu Popa – Anodonta woodiana (Lea, 1834) – an 

updated review of its European distribution; 

12. Elena Iulia Iorgu, Ionuţ Ştefan Iorgu - First record of Saga pedo (Orthoptera: 

Tettigoniidae) in Muntenia; 
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Comunicări ştiinţifice sub formă de postere prezentate în cadrul unor Conferințe 

Internaționale: 3 postere 

1. Ana-Maria Petrescu, Otilia ZĂRNESCU - Structural dynamics of oogenesis in Astacus 

leptodactylus during reproductive cycle (International Congress on Invertebrate Morphology 

3, Berlin, 3-7 august, 2014, Program & Abstracts, pp. 225); 

2. Ana-Maria Petrescu, Otilia ZĂRNESCU - Histological contributions to the knowledge of 

ovarian developmental cycle of narrow- clawed crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 

1823) in Romania (8th International Crustacean Congress, Frankfurt, Germania, 17-23 august, 

2014, Abstract volume, pp. 156); 

3. Iorgu, E. I., I. Ș. Iorgu, O. P. Popa, L. O. Popa - Phylogeny of the Isophya camptoxypha 

species complex in the Carpathian Basin inferred from mitochondial markers (Xth European 

Congress of Entomology, The Royal Entomological Society, University of York, UK, 3-8 

august 2014); 

 

Lucrări de popularizare apărute: 10 lucrari  

1. Petrescu, A., 2014 – Muzeul ANTIPA. CORBII DE MARE sau NEBUNII MĂRILOR. 

Bioplanet. Revistă de Informaţii Ştiinţifice pentru Elevi. Nr. 46 (Ianuarie): 40-43. 

2. Petrescu, A., 2014 – Muzeul ANTIPA .COCORII-vestitorii înrapiaţi ai primăverii. 

Bioplanet. Revistă de Informaţii Ştiinţifice pentru Elevi. Nr. 47 (Februarie): 4-7. 

3. Petrescu, A., 2014 – Muzeul ANTIPA. PASARI DIN ZONA DE MUNTE. Bioplanet. 

Revistă de Informaţii Ştiinţifice pentru Elevi. Nr. 48 (Martie): 4-7. 

4. Petrescu, A., 2014 – Muzeul ANTIPA. RÂNDUNELELE DE CASĂ. Bioplanet. Revistă 

de Informaţii Ştiinţifice pentru Elevi. Nr. 49 (Aprilie): 4-7. 

5. Petrescu, A., 2014 – Muzeul ANTIPA. GAINUSELE ALBASTRE. Bioplanet. Revistă de 

Informaţii Ştiinţifice pentru Elevi. Nr. 50 (Mai): 4-7. 

6. Petrescu, A., 2014 – ISTORIA LUMII VII ÎN 10 EXPONATE. RAPHUS CUCULLATUS 

– DODO sau DRONT.Terra Magazin (februarie).  

7. Petrescu, A., 2014 – ISTORIA LUMII VII ÎN 10 EXPONATE. PASĂREA PARADIS 

ROŞIE-PARADISAEA RAGGIANA. Terra Magazin (februarie). 

8. Petrescu, A., G. Chisamera, 2014 – Mozaicurile din Tunisia. În: Bivuacuri sub semilună. 

Eds. Corneliu Pârvu și R. Popescu-Mirceni. Editura Universitară, Bucureşti: 122-129. 

9. Petrescu, A., 2014 – Ibisul pustnic a fost mancat! În: Bivuacuri sub semilună. Eds. 

Corneliu Pârvu și R. Popescu-Mirceni: 288-290. 
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10. Petrescu, I., 2014 – Contribuţii româneşti la cercetarea crustaceelor mediteraneene. În: 

Bivuacuri sub semilună. Eds. Corneliu Pârvu și R. Popescu-Mirceni, Ed. Universitară: 42-44. 


