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Prezentul Raport de activitate cuprinde evoluțiile înregistrate în anul 2017 de către 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

lege, a misiunii și obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a 

Muzeului Național de Istorie Naturală ,„Grigore Antipa” aprobat prin Ordinul Ministerului 

Culturii nr.2490/25.10.2013, și în conformitate cu contractul de management. 

 
 
I. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor 
 

Se realizează prin raportare la: 

1. viziune; 

2. misiune; 

3. obiective (generale şi specifice); 

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

5. strategie şi plan de marketing; 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

7. proiecte din cadrul programelor; 

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

1. Viziune 

 

Împărtașind cunoaștere, insuflăm oamenilor respect pentru natură și îi ajutăm să 
descopere locul omenirii pe Pământ. 

 

Explicitarea viziunii: 

Cunoaștere – presupune că în interiorul Muzeului se generează cunoaștere despre natură; 

A împărtăși – presupune efortul Muzeului de a transmite către societate/comunitate 
cunoașterea; 

A insufla – presupune că transmiterea de cunoaștere se realizează ca o alternativă la 
sistemul educațional formal; 

Oamenilor/omenirii – arată că un muzeu de istorie naturală nu se adresează doar comunității 
în care există fizic, ci întregi omeniri, deoarece „obiectele de muzeu” nu respectă granițele 
politice; 

Respect – presupune că publicul ajunge să îndrăgească natura, creându-se astfel premise 
pentru acțiuni responsabile față de natură; 

A descoperi – presupune ca Muzeul nu urmărește să impună publicului un anumit punct de 
vedere, ci mai degrabă urmărește să creeze cadrul necesar pentru ca publicul să 
descopere/re-descopere singur diferitele aspecte ale naturii; 
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Locul omenirii pe pamânt – presupune că o parte importantă a spiritualității umane este 
reprezentată de înțelegerea relației cu lumea înconjurătoare. 

 

2. Misiune 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este o instituţie publică de ştiinţă, 
cultură şi divertisment a cărei misiune este studiul biodiversităţii prin cercetare bazată pe 
colecţii şi transferul cunoştinţelor astfel achiziţionate către public, urmărindu-se educarea sa 
concomitent cu petrecerea agreabilă a timpului liber, popularizarea cunoştinţelor legate de 
fauna României şi cea mondială, ca şi sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale 
legate de protecţia mediului şi conservarea habitatelor. 

 

3. Obiective 

A. Activitatea culturală: 

a) consolidarea şi extinderea reţelelor de colaborare cu instituţii de cultură de nivel 
naţional şi internaţional; 

b) diversificarea modalităţilor alternative de promovare a patrimoniului muzeal prin 
”ocuparea” unor spații neconvenționale care să scoată muzeul și în afara ariei sale de 
funcționare;  

c) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului;  

d) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 

e) punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii; 

f) elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în 
valoare şi dezvoltare a patrimoniului; 

g) să participe la parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea 
atragerii de resurse (materiale informaţionale şi, după caz, financiare); 

h) dezvoltarea unui plan de evenimente, activități și intervenții culturale și creative care 
să fie raportate exclusiv la identitatea, viziunea, valorile și colecția muzeului; 

i) să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei 
generaţii în spiritul apropierii acesteia de muzeul modern; 

j) asigurarea diversificării ofertei culturale a instituției, în afara proiectelor din cadrul 
programului minimal; 

k) dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice și private pentru o mai mare 
vizibilitate, precum și pentru implicarea activă în viața culturală. 

l) continuarea programelor culturale de anvergură ale muzeului precum şi dezvoltarea 
de noi programe de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat; 

m) dezvoltarea colaborării Muzeului cu societatea civilă reprezentată de organizaţii non-
guvernamentale de educaţie şi/sau de mediu; 

n) dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ; 

o) organizarea de acţiuni educative de specialitate adresate liceenilor dar şi publicului 
larg; 

p) organizarea unor activităţi anuale de anvergură care să valorifice o serie de 
oportunități ce au un mare impact asupra publicului (ex.: Noaptea Muzeelor, Zilele 
Patrimoniului etc.); 
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q) realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite segmente de vârstă, ca 
forme de învățare permanentă și de interacțiune cu vizitatorii. 

B. Activitatea de promovare / marketing: 

a) actualizarea permanentă a website-ului instituţiei; 

b) diversificarea instrumentelor de publicitate; 

c) atragerea de resurse diverse prin coagularea inițiativelor culturale din comunitatea 
servită, precum și a altor parteneri potențiali; 

d) efectuarea de publicitate în jurul marilor evenimente ale instituţiei, precum şi o 
promovare mai pregnantă a acestora;  

e) asigurarea de pârghii de marketing specifice în scopul creșterii ponderii veniturilor 
proprii și a sponsorizării în total venituri, precum și a creșterii gradului de acoperire 
din aceste surse a cheltuielilor instituției; 

f) promovarea serviciilor culturale oferite de către Muzeu prin realizarea materialelor 
promoționale precum: postere, pliante, bannere, mesh-uri, panouri publicitare, spoturi 
radio sau TV, atât în mediul online, cât și offline.  

g) menținerea unui grad ridicat de conștientizare a Muzeului în rândul publicului larg cu 
ajutorul unor materiale de promovare specifice.  

h) realizarea unor parteneriate cu diferite firme și organizaţii pentru susţinerea 
activităţilor instituţiei şi creşterea vizibilităţii Muzeului în rândul publicului larg.  

i) dezvoltarea și intensificarea relațiilor cu mass media cu scopul promovării activităților 
organizate de Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”;  

j) reevaluarea strategiei de marketing şi comunicare a muzeului şi eficientizarea 
programelor de marketing cultural (promovare, sponsorizări, strângere de fonduri, 
finanţări europene) – colaborări cu agențiile de publicitate pentru dezvoltarea unei 
strategii de branding a muzeului. 

C. Activitatea administrativă: 

a) regândirea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al instituției 
în primul semestru al anului; 

b) re-evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul instituţiei în urma 
îndeplinirii sarcinii de la punctul a); 

c) să elaboreze un plan de formare profesională continuă a personalului instituţiei, 
ţinând cont de necesitatea actualizării a fişelor de post şi de criteriile de evaluare 
anuală a performanţelor profesionale; 

d) identificarea unor soluţii alternative de satisfacere a necesităţilor instituţiei din 
perspectiva lipsei personalului calificat; 

e) elaborarea unei strategii şi a unei politici de personal, prin care să satisfacă 
necesităţile specifice activităţii de cercetare şi conservare a patrimoniului; 

f) participarea personalului la vizite de studiu, programe de formare şi specializare 
naționale și internaționale și încurajearea colaborării specialiștilor instituției cu 
omologi din țară și/sau străinătate; 

g) să asigure implementarea și să raporteze stadiul de implementare a standardelor de 
control managerial intern prevăzute de O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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h) să asigure implementarea Planului de integritate aferent instituției conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 
anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a 
riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a 
inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a 
indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de 
interes public; 

i) să îndeplinească toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de 
management și în conformitate cu ordinele Ministerului Culturii și Identității Naționale, 
respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc 
funcționarea instituției; 

j) să asigure transmiterea către Ministerul Culturii și Identității Naționale a rapoartelor 
de activitate și a tuturor comunicărilor necesare, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare. 

D. Activitatea financiară - economică: 

a) asigurarea unor pârghii de marketing specifice în scopul creșterii ponderii veniturilor 
proprii și a sponsorizării în total venituri, precum și în scopul creșterii gradului de 
acoperire din aceste surse a cheltuielilor instituției; 

b) dezvoltarea unei strategii pentru atragerea de fonduri extrabugetare; 

c) să se preocupe de eficientizarea procesului de achiziții publice și să depună toate 
eforturile pentru asigurarea transparenței procesului de alocare a fondurilor publice; 

d) creşterea ponderii veniturilor proprii şi a sponsorizărilor în total venituri şi în acelaşi 
timp a gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale 
instituţiei; 

e) să precizeze explicit fondurile cheltuite în vederea realizării programelor şi proiectelor; 

f) atragerea de finanţări şi cofinanţări naţionale şi/sau internaţionale, precum şi 
sponsorizări/donații, în vederea finanţării unor proiecte culturale. 

g) atragerea de fonduri şi granturi în vederea dezvoltării activităţii şi a proiectelor 
instituţiei;  

h) dezvoltarea unei strategii pentru atragerea de fonduri extra-bugetare și donații publice 
sau private pentru achiziții necesare îmbunătățirii colecției muzeului; 

i) obţinerea fondurilor naţionale şi europene în vederea finanţării unor proiecte 
curatoriale, a unor programe de educație muzeală și de voluntariat care să integreze 
contribuția creativă a voluntarilor tineri și a persoanelor în vârstă la dezvoltarea și 
valorificarea colecției muzeului. 

 

Obiectiv general al strategiei din sectorul muzeal în domeniul culturii și patrimoniului național 
pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice a muzeelor, în 
special prin integrarea dimensiunii participative și prin accentuarea rolului educațional și de 
protejare a identităților culturale pe care îl are acest tip de instituție. Obiectivele specifice 
sunt: 

a) Întărirea rolului major pe care îl pot juca muzeele, ca factor de coeziune socială, atât 
în mediul rural, prin promovarea tradiţiilor locale, cât şi în mediul urban, prin afirmarea 
identităţii culturale a locuitorilor orașelor. 
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b) Transformarea muzeului în mediator cultural şi în beneficiar şi creator de servicii pe 
piaţa culturală prin potențarea valențelor culturale pe care acest tip de instituție le are 
o activitate culturală care nu sunt întotdeauna direct legate de patrimoniul deţinut. 

c) Afirmarea muzeelor ca adevărate centre culturale pentru comunitățile pe care le 
servesc. 

Obiectivele majore au un caracter permanent şi se desfăşoară pe termen lung sau mediu, 
descriind ce căi şi mijloace va folosi Muzeul pentru a-şi îndeplini obiectivele. Strategia 
reprezintă un plan eşalonat în timp care stabileşte unde trebuie să ajungă Muzeul, cum 
trebuie să ajungă acolo şi de ce este nevoie pe parcurs. 

Programele vor asigura indeplinirea misiunii muzeului in cadrul societății, de a studia 
biodiversitatea prin cercetare bazată pe colecţii şi transferul cunoştinţelor astfel achiziţionate 
către public. De asemenea, Muzeul va facilita accesul gratuit la colecții, baze de date și alte 
surse de informații, la servicii informaționale, documentare și culturale in scop educativ sau 
de recreere asigurand egalitatea accesului la informatii și la documentele necesare 
informării, educației permanente, petrecerii timpului liber, dezvoltării, fără deosebire de statut 
social sau economic, vârstă, sex, religie, nationalitate, apartenență politică. 

Aplicarea programului strategic va avea ca rezultat creşterea independenţei instituţiei faţă de 
schimbările mediului şi ale societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi mobilitatea 
şi flexibilitatea sa faţă de acestea. 

 

4. Strategia și planul de marketing 

Obiective 

• Creşterea awarness-ului muzeului în rândul populaţiei bucureştene şi din ţară 

• Creşterea numărului de vizitatori în decursul anului, pe seama creșterii numărului de 
vizitatori în zilele din prima jumătate a săptămânii 

• Dezvoltarea continuă a imaginii unui brand matur 

Strategie 

• Exponatele din cadrul muzeului vor fi promovate permanent pe platformele de 
comunicare ale Muzeului: site/pagină Facebook/contul Instagram, pentru a trezi mult mai 
mult interesul publicului pentru muzeu 

• Demararea unor proceduri de achizionare a unor exponate rare/unicate din punctul 
de vedere al importanţei istorice, culturale şi ştiinţifice 

• Identificarea unor parteneriate cu muzee de acelaşi profil din străinătate privind 
schimburi de exponate/expoziţii pentru a menţine interesul publicului 

• Organizarea unor evenimente precum "Ziua Porţilor Deschise" sau concursuri cu 
premii constând în excursii la situri arheologice din ţară/străinătate 

Promovare 

• Media: spot prezentare generală a muzeului pe principalele canale tv (TVR 1, Pro TV, 
DIGI, Antena 1) sau parteneriat cu o televiziune 

• Prinţ: macheta generală în reviste culturale şi cele cu distribuţie gratuită, relevante 
pentru publicul matur din Bucureşti şi ţară (Naţional Geografic, Historia, Şapte Seri, Zile şi 
Nopţi, Decât o Revista etc) 

• TV screens: 10-15 ecrane în Bucureşti, cu o rotaţie spot la interval 10 min 

• OOH (panotaj): panotaj – 30 locaţii în staţiile de metrou şi la suprafaţă 
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• OOH (mesh-uri): mesh-uri de dimensiuni mari, poziţionate în cele mai traficate zone 

• Bannere online pe site-uri de ştiri, cu trafic mare de vizitare, de acelaşi profil 

Necesar dezvoltare 

• Indentificare agenţie creaţie pentru: 

• Spot tv general, site, aplicaţii mobile (Android şi IOS, varianta în română şi engleză) 

• Site muzeu: varianta user friendly, look modern, aerisit şi uşor de folosit 

• Pagină Facebook muzeu: postări mai dese, articole interesante pentru publicul 
general, diverse categorii (ex. “Ştiaţi că?”) 

• Cont Instagram – atragerea publicului tânăr 

• Identificarea unor agenţii de turism pentru promovarea muzeului că obiectiv turistic de 
maximă atracţie în broşurile de prezentare a României. 

• Organziarea unor studii de piaţă pe diverse segmente de populaţie pentru o 
identificare mai amănunţită a problemelor muzeului în viziunea publicului 

 

5. Programe propuse pentru perioada raportată 

Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice s-au derulat următoarele programe: 

1. Investiţii, reparaţii capitale şi modernizarea infrastructurii muzeale 
2. Cercetarea patrimoniului 
3. Evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului muzeal 
4. Valorificarea patrimoniului muzeal 
5. Educatie muzeală 
6. Marketing muzeal 

 

II. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunități, amenințări) 

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  
2. Poziţie dominantă pe piaţa muzeală bucureşteană și națională. 
3. Valoarea deosebită şi diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanţă 
recunoscută la nivel naţional și intenațional 
4. Existența unui brand muzeal, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine 
evidențiate 
5. Activităţile conexe – muzeul organizează activităţi apreciate, care se adresează unor 
largi categorii de public  
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6. Certificat ISO 9001 pentru Centrul de Cercetări pentru studiul biodiversității “Grigore 
Antipa”, structura din cadrul Muzeului. 
7. Crearea unor parteneriate cu alte instituţii muzeale sau și/universități din ţară şi 
străinătate 
8. Crearea unor parteneriate cu reprezentanți ai societății civile (Oceanic Club, 
Proterranatura 2000) 
9. 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 
10. Depozite care respectă cerinţele de conservare şi depozitare recomandate de 
normele internaţionale actualizate la zi. 
11. Diversitatea tipurilor de acţiuni care pot satisface orice categorie de public - în funcţie 
de vârstă sau pregătire profesională 
12. Laboratoare de cercetare și conservare-restaurare care permit desfăşurarea de 
activităţi la standardele actuale 
13. Muzeul este deschis tot timpul anului, cu excepția zilelor de luni și a 3 zile de 
sărbătoare (1 ianuarie, prima zi de Paște și 25 decembrie) 
14. Muzeul are specialişti recunoscuţi în domeniile lor de competenţă: muzeologie, 
zoologie, conservare, restaurare, marketing și comunicare.  
15. Organizarea anuală a Congresul International de Zoologie al Muzeului „Grigore 
Antipa”, manifestare științifică de prestigiu, cu largă participare internațională 
16. Participarea la proiecte multi-instituţionale şi interdisciplinare 
17. Poziționarea geografică în centrul orașului ceea ce determină o bună accesibilitate a 
publicului 
18. Publicarea unei reviste științifice proprii, Travaux du Museum d’Histoire Naturelle 
Grigore Antipa  

 

Puncte slabe 

1. Spațiu insuficient pentru organizarea evenimentelor culturale de amploare (expoziții 
temporare, zile ale muzeului, etc.)  

2. Personal insuficient şi suprasolicitat (lipsă specialiști biologi pentru studiul multor 
grupe de animale aflate în colecțiile muzeului, lipsă specialiști conservatori/restauratori 
atestați pentru bunuri culturale de istorie naturală, lipsă personal tehnic specializat pentru 
întreținerea expoziției permanente-electrician, instalator, lipsa sau insuficienţa personalului 
calificat în domenii de actualitate precum: managementul de proiect, educaţia muzeală, sau 
IT) 

3. Spații insuficiente pentru primirea publicului pe vreme nefavorabilă sau iarna. 

4. Spaţii insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor 

5. Relații cu presa (tipărită, audio-video, online) insuficient dezvoltate 

6. Numărul redus de toalete 

7. Ineficiența spaţiilor securizate de depozitare a bagajelor 

 

Oportunități 
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1. Creșterea numărului de vizitatori  

2. Accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de cercetare sau valorificare 

3. Amplasamentul muzeului pe bulevardul care face legătura cu centrul oraşului , cu 
DN1 –cea mai importantă arteră rutieră naţională, cu cel mai important aeroport internaţional 
românesc. 

4. Creşterea interesului pentru turismul local 

5. Creşterea interesului unor companii comerciale în susţinerea culturii şi a activităţilor 
de divertisment 

6. Deschiderea altor organizaţii publice sau private către colaborări, în scopul protejării 
şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional 

7. Dezvoltare ascedentă , integrare şi recunoastere internatională 

8. Diversificarea modalităţilor de manifestare în mediul online datorită dezvoltării 
tehnologice 

9. Diversificarea pieţelor interesate de bunurile şi serviciile din domeniul cultural 

10. Existenţa unor programe naţionale şi europene pentru cercetarea, conservarea, 
restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil 

11. Priorităţi recunoscute la nivel internaţional şi naţional legate de formarea profesională 
a specialiștilor şi mobilitatea acestora 

12. Proiecte culturale organizate de muzee 

 

Amenințări 

1. Cresterea concurenței generate de organizații private active în domeniul cultural 

2. Creşterea concurenţei pentru fondurile nerambursabile şi programele de finanţare a 
proiectelor culturale şi educaţionale şi reducerea acestor fonduri (fenomen manifestat deja în 
ultimii ani) 

3. Diversificarea ofertei culturale în capitală şi creşterea valorii acesteia, precum şi 
intensificarea evenimentelor de divertisment (creşterea concurenţei) 

4. Exploatare nesistematică şi aleatoare a potenţialului cultural al capitalei pentru 
dezvoltarea turismului în domeniu, în comparaţie cu alte capitale europene 

5. Insuficienţa fondurilor pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal imobil 

6. Insuficienţa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane prin 
învăţământul formal şi prin cel informal şi nonformal  

7. Intensificarea evenimentelor culturale și de divertisment organizate în București  
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8. Interes redus al reprezentanţilor mass-media pentru activităţile cu profil cultural 

9. Legislaţie insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituţiei 

10. 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 

11. Lipsa unor studii de piaţă de amploare care să fundamenteze oferta instituţiilor 
publice de cultură 

12. Număr insuficient de angajați  

13. Salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar 

14. Legislaţia care nu permite acordarea de recompense financiare pentru muncă 
suplimentară 

 

Evoluția imaginii existente a MNINGA este evaluată luând în considerare următorul set de 
indicatori:  numărul total de vizitatori ai expoziției permanente/ expozițiilor temporare, 
numărul total de participanți la programele educaționale, numărul total de apariții în presă, 
Număr total de aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA. 

• Număr total de vizitatori ai expoziției permanente/expozițiilor temporare 

 

Nr. total vizitatori Nr. vizitatori cu bilet întreg  

Nr. vizitatori cu bilet redus Nr. vizitatori cu bilet gratuit 

 

 

Se constată o creștere constantă a numărului total de vizitatori ai MNINGA din anul 2014 
până în anul 2016, de la 179.698 de vizitatori la 301.684 în tot anul 2017. Număr total de 
aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA a cunoscut o dinamică în continuă 
creștere, după cum urmează: 

- Ianuarie  - decembrie 2017  - 3540 aprecieri noi ale paginii (Pagina MNINGA a 
crescut de la 30168 la 33708 aprecieri noi =prieteni ai paginii) 

• Realizarea de acorduri de colaborare cu parteneri din mass-media: un post de radio 
(Europa FM), trei posturi de televiziune (DIGI Animal World, BBC Earth, DaVinci Learning), 
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agenții de publicitate (Armada, Fish&Bricks), o agenție de monitorizare a presei ( MediaIQ ), 
o firmă de publicitate outdoor ( United Media România),  o firmă specializata în email 
marketing (EmailWing), parteneri din domeniul on-line (http://www.calendarevenimente.ro, 
https://agendacopiilor.wordpress.com/, http://www.gradinite.com, http://www..mamica.ro, 
www.prokid.ro, http://labucatarie.ro /, http://kidsnews.ro /, www.GoKID.ro, http://www.melc-
codobelc.ro/¸ http://www.stiripentrucopii.com /, http://smartwoman.hotnews.ro/ ) 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelelor de socializare. În perioada 
evaluată Muzeul ”Antipa” a acumulat 3.519 like-uri pe rețeau de socializare Facebook. 

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

• Promovarea evenimentelor prin intermediul agenţiilor de presă naţionale: Hotnews, 
Agerpres, Amos News, Rador;  

• Distribuția comunicatelor de presă prin intermediul site-urilor specializate 
http://www.comunicatedepresa.ro , http://www.centruldepresa.ro , http://www.webpr.ro/ 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul revistelor și ziarelor (National 
Geographic, National Geographic Traveller, Science World, Știință și Tehnică, Good Food, 
Gazeta Sporturilor, România Liberă, Men’s Health, Femeia, Zile și Nopți, Mami, Mamica de 
azi) 

• Promovarea prin intermediul instituţiilor de învățământ din București: Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București, Universitatea din București, Academia de Studii Economice 
din București, RNMR ( informatii despre evenimentele organizate de Muzeu pe site-ul 
Retelei www.muzee.org, materiale tipărite cu prilejul Noptii Muzeelor); 

 

Tabelul 1 Structura pe sexe a publicului adult al MNINGA 

Masculin 46,6% 

Feminin 53,4% 

 

Tabelul 2 Structura pe vârste a publicului adult al MNINGA 

18-24 ani 13,6% 

25-34 ani 29,3% 

35-44 ani 29,1% 

45-54 ani 13,3% 

55-65 ani 14,7% 

 

Tabelul 3 Structura pe nivelul educațional al publicului adult al MNINGA 

Scoală primară 0,1% 

Scoală gimnazială 1,3% 

Scoala profesională 2,9% 
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Absolvent liceu 35,2% 

Absolvent facultate 44,8% 

Studii postuniversitare 15,7% 

 

Tabelul 4 Datele demografice ale vizitatorilor care apreciază pozitiv pagina Facebook a 
MNINGA 

    
13-17 
ani 

18-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

peste 
65 

Femei 
70
% 3 13 29 17 5 2 1 

Barbat
i 

29
% 1 5 11 7 3 1 0,716 

 

Luând în considerare datele prezentate, grupurile țintă ale MNINGA sunt definite astfel: 

Grup țintă primar Familii cu copii 

Grup țintă secundar Grupuri de copii organizate de către școli 

Grup țintă terțiar Adulți fără copii 

 

III. Cercetarea patrimoniului 

1. Material biologic cercetat și identificat la nivel de gen/specie: 
- Au fost cercetate și determinate (la nivel de gen sau specie) 7271 exemplare și alte piese 
(6368 nevertebrate, 902 vertebrate și 1 cuib de hymenoptere); 
 
2. Încadrarea pe grupe taxonomice a materialului determinat: 
- Mollusca: 68 exemplare (identificate la nivel de gen sau specie) (material provenit din 
Grecia şi Malta) – dintre care 33 exemplare gasteropode (aparţinând familiilor Helicidae, 
Hygromiidae, Trochidae, Patellidae, Clausiliidae,. Buccinidae, Bulidae) și 35 exemplare 
bivalve (aparţinând familiilor Arcidae, Cardiidae, Mytilidae, Pharidae, Veneridae, Donacidae, 
Mactridae, Pectinidae, Pholadidae, Spondylidae); 
- Acarina: Analgoidea (acarieni plumicoli): 5251 exemplare (material acarologic provenit 
din România, Indonezia, Coasta de Fildeș, India și Siria); 
- Crustacea: 230 exemplare (dintre care: Cumacea – 16 exemplare exemplare tip din 
Malaezia și Indonezia au fost redeterminate și reîncadrate; Decapoda – 214 exemplare); 
- Orthoptera: 819 exemplare (identificate la nivel de specie); 
- Hymenoptera: 1 piesă (un cuib de Vespa crabro) (cuibul a fost colectat din localitatea 
Domneşti, județul Ilfov); 
- Reptilia: 30 exemplare (identificate la nivel de specie); 
- Aves: 172 exemplare (57 specii); 
- Mammalia: 700 exemplare (identificate la nivel de specie) (material provenit din România). 
 
3. Realizarea de desene științifice / fotografii / hărți: 
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- Au fost realizate desene științifice la microscopul optic cu cameră clară pentru 5 specii 
noi (Acarina: Analgoidea) și pentru 3 specii cunoscute (Acarina: Analgoidea), în vederea 
redescrierii lor; speciile de acarieni plumicoli (Acarina: Analgoidea) pentru care s-au 
realizat desene sunt următoarele: Proterothrix emarginatasimilis sp. n.; Dolichodectes 
latilobus Constantinescu sp. n.; Trouessartia saularis Constantinescu sp. n.; Pteronyssoides 
cyanomitrae Constantinescu & Adam, 2017; Conomerus pygmaeus Constantinescu & Adam, 
2017; Proterothrix paradisiacus (Trouessart, 1885); Proterothrix emarginata (Trouessart, 
1899) și Proterothrix diminuta (Trouessart, 1899) (48 planşe A4, ce cuprind peste 90 de 
desene); 
 
- Au fost realizate desene pentru 56 de specii de mamifere, care urmează a fi publicate în 
„Atlasul de distribuţie al mamiferelor din Dobrogea şi Delta Dunării”; 
 
- Au fost realizate peste 90 de fotografii (cu obiectiv macro sau la stereomicroscop / 
microscop optic) pentru diferite specimene din colecțiile Muzeului (crustacee, coleoptere, 
lepidoptere); fotografiile au fost procesate (fotostacking, eliminare pete și fire de praf, 
eliminare fundal, balans culori și luminozitate) și folosite ulterior în diverse articole științifice 
sau prezentări la manifestări științifice; acestea intră însă și în patrimoniul de imagine digitală 
al Muzeului; 
 
- Au fost realizate mai multe hărți de distribuție a unora dintre speciile cercetate de 
specialiștii Muzeului, hărți care au fost folosite (sau urmează a fi folosite) în diverse articole 
științifice sau în prezentări la manifestări științifice; o parte dintre aceste hărți sunt 
reprezentate de: hărţile de distribuţie pentru 56 de specii de mamifere, care urmează a fi 
publicate în „Atlasul de distribuţie al mamiferelor din Dobrogea şi Delta Dunării”; hărți de 
distribuție pentru diferite specii de orthoptere, coleoptere și lepidoptere (25 de hărți) (o parte 
dintre hărțile pentru orthoptere vor fi publicate în atlasul “The Ortoptera of Dobrogea”; 1 hartă 
cu distribuția speciei Bombina variegata în Parcul Natural Cozia; 
 
- Îmbogățirea colecției de fotografii digitale a muzeului cu noi fotografii (cu specii și/sau 
habitate) realizate în cadrul deplasărilor în teren din 2017; dintre aceste fotografii, unele au 
fost realizate cu un scop precis, și anume unele fotografii cu specii din următoarele grupe: 
Orthoptera (fotografii necesare realizării atlasului “The Ortoptera of Dobrogea”), Amphibia & 
Reptilia (12 fotografii, publicate în două lucrări științifice); 
 
- Au fost realizate 10 fotografii cu scopul evidențierii unor paraziți interni din grupul 
Nematoda, in timpul unor disecții efectuate la două păsări din speciile Phalacrocorax carbo 
(5 fotografii cu stomacul împreună cu conținutul gastric și paraziții existenți) și Cygnus olor (5 
fotografii cu cordul împreuna cu parazitii evidențiați); 
 
4. Studii / Teme de cercetare realizate asupra patrimoniului muzeal sau natural: 
- Consultarea Arhivei Documentare a MNINGA cu elaborarea următoarelor 
programe/proiecte: Grigore Antipa – 150 (expozitie temporară itinerantă) și O prietenie 
regală. Grigore Antipa și Regii României 1892-1944 (expozitie temporară); specialiști 
implicați: Oana Paula Popa, Luis Ovidiu Popa; 
 
- Studii asupra donatorilor importanţi ai Muzeului şi colecţiilor acestora: specialiști 
implicați: Ana-Maria Petrescu, Angela Petrescu și Iorgu Petrescu. Au fost efectuate studii 
asupra următorilor donatori: Robert Ritter Von Dombrowski (cercetat documente arhivă și 
biblioteci digitale); Gabriel Foucher (cercetat documente arhivă și biblioteci digitale); Gustav 
Schneider (cercetat documente arhivă și biblioteci digitale); Grigore Antipa, la 150 de la 
naşterea sa (cercetare documente arhivă, lucrări publicate); 
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- Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and DEmise (PRIDE): activități desfășurate 
în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: analiza genetică a populaţiilor de 
Limnocardiidae din lagunele de la Marea Neagră; 
 
- Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populaţionali (mărimea efectivului, 
diversitatea genetică, grad de fragmentare) necesari în managementul conservativ al 
speciilor animale Natura 2000 (contract nr. 113/01.07.2014): 
a. Genotipare Pholidoptera transsylvanica: activități desfășurate în cadrul Laboratorului 
de Biologie moleculară al Muzeului: citirea si analize primare de genotipare la 20 populații de 
Pholidoptera (aprox 450 probe x 11 loci); 
b. Analiza genetică a populaţiilor speciei Bombina variegata: activități desfășurate în 
cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: analiza rezultatelor preliminarii în 
vederea pregătirii unui manuscris cu privire la diversitatea genetică a populaţiilor de B. 
variegata din Parcul Naţional Cozia; obţinerea de ampliconi COI în vederea secvenţierii (70 
probe); 
c. Analiza genetică a populaţiilor speciei Lucanus cervus: activități desfășurate în cadrul 
Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracţia ADN genomic Lucanus cervus - 
130 probe extrase din populaţiile din 2013-2017; optimizarea reacţiei PCR pentru 
amplificarea de fragmente din gena COI cu primerii Jerry/Pat (7 reacţii PCR cu 88 probe); 
amplificare prin PCR, fragmente din gena COI (90 de probe); editarea secvențelor obținute și 
analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de arbori filogenetici MJ; amplificarea de 
fragmente din gena 16S (3 reacţii PCR cu 20 probe); amplificarea de fragmente din gena ITS 
(3 reacţii PCR cu 27 probe); amplificarea de fragmente din gena 18S (4 reacţii PCR cu 38 
probe); amplificarea de fragmente din gena 28S (5 reacţii PCR cu 43 probe); amplificarea de 
fragmente din gena ND (6 reacţii PCR cu 81 probe); amplificarea de fragmente din gena WG 
(4 reacţii PCR cu 29 probe); amplificarea de fragmente din gena H3A (2 reacţii PCR cu 14 
probe); amplificarea de fragmente din gena EF1 (2 reacţii PCR cu 15 probe); amplificarea de 
fragmente din gena COII (3 reacţii PCR cu 24 probe); amplificarea de fragmente din gena 
CYTB (1 reacţie PCR cu 8 probe); obţinerea de ampliconi COI pentru secvenţiere (6 reacţii 
de izolare a 88 ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la 
MacroGen; obţinerea de ampliconi 16S pentru secvenţiere (3 reacţii de izolare a 16 
ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la MacroGen; 
obţinerea de ampliconi 18S pentru secvenţiere (1 reacţie de izolare a 8 ampliconi). 
Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la MacroGen; obţinerea de 
ampliconi H3A pentru secvenţiere (1 reacţie de izolare a 7 ampliconi). Ampliconii obţinuţi au 
fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la MacroGen; obţinerea de ampliconi WG pentru 
secvenţiere (1 reacţie de izolare a 8 ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi 
pentru secvenţiere la MacroGen; obţinerea de ampliconi EF1 pentru secvenţiere (1 reacţie 
de izolare a 8 ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la 
MacroGen; obţinerea de ampliconi ND pentru secvenţiere (2 reacţie de izolare a 46 
ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la MacroGen; 
obţinerea de ampliconi 28S pentru secvenţiere (1 reacţie de izolare a 8 ampliconi). 
Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la MacroGen; 
 
- Determinarea speciilor de foraminiferi bentonici din Marea Neagră: activități 
desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracţia ADN 
genomic (6 probe); 
 
- Studiul nematodelor parazite la specii de păsări din fauna României: specialiști 
implicați: Angel-Gabriel Irimia, Gabriel Chișamera, Costică Adam. Au fost efectuate necropsii 
cu scopul de a identifica și recolta helminți (în principal nematode parazite). Specii de păsări 
necropsiate, numărul de indivizi examinați și probe recoltate: Larus cachinnans (1 exemplar; 
probe: 1 helmint de aprox. 15 cm lungime, în intestinul subțire; posibil larvă plerocercoidă); 
Buteo buteo (1 exemplar; probe: 1 nematod, posibil familia Ascaridiidae, 6 cm lungime, în 
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intestinul subțire; alți 14 helminti, cestode, 1,5 cm lungime, în intestinul subțire; 1 probă de 
pulmon cu chist parazitar); Podiceps nigricolis (1 exemplar; probe: nu s-au recoltat, nefiind 
identificați endoparaziți); Tetrao urogallus (1 exemplar; probe: 5 nematode, posibil familia 
Ascaridiidae, 3-4 cm lungime, în intestinul subțire); Asio otus (1 exemplar; probe: nu s-au 
recoltat, nefiind identificați endoparaziți); Asio flammeus (1 exemplar; probe: nu s-au recoltat, 
nefiind identificați endoparaziți); Alcedo atthis (1 exemplar; probe: nu s-au recoltat, nefiind 
identificați endoparaziți); Parus major (1 exemplar; probe: nu s-au recoltat, nefiind identificați 
endoparaziți); Nucifraga caryocatactes (1 exemplar; probe: nu s-au recoltat, nefiind 
identificați endoparaziți); Phalacrocorax carbo (1 exemplar; probe: stomac cu numeroase 
nematode ancorate în mucoasa gastrică, dar și închistați în peretele stomacului muscular, 
posibil genul Eustrongylides; 7 nematode, posibil famila Anisakidae, 4-6 cm lungime în 
lumenul stomacului muscular); Cygnus olor (2 exemplare; probe recoltate: nematode, posibil 
genul Splendidofilaria, 2-4 cm lungime, în cordul - miocard si epicard - ambelor exemplare; 
10 nematode, 0,5-2 cm lungime, posibil familia Capillariidae, în ventricul, ancorați în 
cuticulă). Probele de helminți/organe conținând paraziți, au fost conservate în alcool 72%. S-
au recoltat și probe de țesut (musculatura, pulmon, ficat și rinichi) și conținul gastric de la 
fiecare exemplar necropsiat, care au fost apoi congelate, pentru viitoare studii. Au fost 
întocmite liste și tabele privind nematodele parazite la păsările sălbatice, alcătuind o bază de 
date în care s-au consemnat (în urma studierii lucrărilor de specialitate publicate) speciile de 
nematode parazite, descrierea paraziților, speciile gazdă și zona/țara/continentul unde a fost 
consemnată prezența paraziților în gazda respectivă, leziuni și simptome determinate de 
paraziții gazdei, ciclul biologic, gazde intermediare și paratenice. De asemenea, a fost 
realizat un inventar al tuturor speciilor de nematode parazite la păsări (peste 600 de specii) 
despre care deținem informații (până în prezent), precum și încadrarea taxonomică a 
acestora. 
 
- Analiza genetică a populaţiilor de Helix pomatia din România: activități desfășurate în 
cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracția de ADN genomic – 261 
probe extrase din populațiile din 2017; 
 
- Analiza variabilităţii genetice a populaţiilor de Anadara kagoshimensis: activități 
desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: obţinerea de 
ampliconi COI (6 probe) în vederea secveţierii (6 probe); genotiparea noilor populaţiilor de 
Anadara kagoshimensis (Georgia şi Italia) pentru 2 loci ADN microsatelit – 2 reacţii PCR cu 
30 probe fiecare (în total 60 reacţii); verificarea şi corectarea gelurilor de genotipare ale 
noilor populaţii analizate (Georgia şi Italia) (18 geluri) pentru pregătirea unui manuscris 
referitor la analiza structurii genetice a populaţiilor analizate; realizarea de măsurători ale 
valvelor pentru analize morfometrice (212 exemplare); purificare ampliconi COI (7 probe); 
genotiparea populaţiilor din Italia şi Georgia (2016) - 4 reacţii PCR cu 120 de probe; 
 
- Genul Scolelepis – identificare moleculară: activități desfășurate în cadrul Laboratorului 
de Biologie moleculară al Muzeului: extracție ADN genomic S. neglecta – 3 probe; 
amplificare prin PCR, fragmente din gena COI, la S. neglecta – 3 probe; 
 
- Aspecte de filogenie la genul Eresus în Estul Europei: activități desfășurate în cadrul 
Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extractie ADN – 2 probe; PCR amplificare 
– 10; editarea secvențelor obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de 
arbori filogenetici ML; 
 
- Izolare ADN și amplificare fragment COI la o nouă specie a genului Trouessartia: 
specialiști implicați: Oana Paula Popa, Ioana Cristina Constantinescu. Activități desfășurate 
în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: 6 probe aflate în lucru; 
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- Studiul taxonomic al acarienilor plumicoli din India, Coasta de Fildeș și Indonezia: 
specialiști implicați: Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, Angela Petrescu, 
Costică Adam și colaboratori externi (specialiști din cadrul USAMV Cluj Napoca, Institutului 
de Biologie București al Academiei Române și Lady Keane College din Shilong, Meghalaya, 
India); materialul acarologic cercetat provine de pe păsările capturate în cadrul expedițiilor 
organizate de Muzeu (în India și Indonezia) și de USAMV Cluj Napoca (în Coasta de Fildeș); 
 
- Revizia genului Proterothrix Gaud, 1968 de pe păsările paradisului: specialiști implicați: 
Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, Angela Petrescu, Costică Adam; 
materialul acarologic cercetat provine de pe păsări din colecțiile Muzeului; de asemenea, a 
fost cercetat și material împrumutat de la Muzeul de Istorie Naturală din Paris; 
 
- Cercetări ecologice asupra ectoparaziților (acarieni de pene și malofage) la specia 
Merops apiaster: specialiști implicați: Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, 
Tiberiu Sahlean, Costică Adam și colaboratori externi (specialiști din cadrul Institutului de 
Biologie București al Academiei Române); cercetările sunt efectuate în cadrul unei colonii de 
prigorii din preajma satului Hagieni din județul Ialomița); 
 
- Crustacee cumacee (Crustacea: Peracarida) din fauna mondială: specialiști implicați: 
Iorgu Petrescu; descrierea a 2 specii noi pentru știință din grupul Cumacea (Crustacea); 
 
- Studiul efectului clorurii de nichel asupra ovarului la Astacus leptodactylus: 
specialiști implicați: Ana-Maria Petrescu. 
 
- Studiul decapodelor colectate din Arhipelagul Indonezian în urma expediţiei Muzeului 
Antipa (1991): specialiști implicați: Ana-Maria Petrescu. Acest studiu este realizat și cu 
scopul realizării Catalogului crustaceelor decapode colectate de Expediția Muzeului de 
Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Arhipelagul indonezian. Material cercetat: număr de 
staţii triate: 51; număr tubuşoare analizate: 69; total exemplare triate: 808; total exemplare 
determinate: 214; total etichete realizate: 290. Activități desfășurate și rezultate obținute 
până în prezent: Ord. Decapoda, CARIDEA: studiul bibliografiei crustaceelor decapode 
caridee din Oceanul Indo-Pacific (aprox. 456 surse bibliografice) au reprezentat suport 
pentru realizarea fișelor de identificare a speciilor din Arhipelagul indonezian. Au fost 
realizate fișe ale speciilor din 54 de genuri însumând date legate de distribuție și 536 figuri/ 
planșe ale speciilor semnalate în regiunea Indo-Pacifică. 361 exemplare de crevete din 
subfamiliile Palaemoninae şi Pontoniinae triate, colectate din apropierea a  4 insule din 
Arhipelagul Indonezian (44 staţii): 61 de exemplare determinate (13 genuri, 12 specii); 261 
de exemplare triate din fam. Palaemonidae, 2 exemplare sergestide, 37 de exemplare de 
larve din genurile Periclimenes şi Periclimenaeus. Etichete: 84. BRACHYURA: studiul 
bibliografiei crustaceelor decapode brachiure din Oceanul Indo-Pacific (aprox. 534 de lucrări, 
atlase, tratate din biblioteci digitale sau rețele sociale, sau rezultate din corespondența cu 
autorii) au reprezentat suport pentru realizarea fișelor de identificare a speciilor din 
Arhipelagul indonezian. Au fost realizate fișe ale speciilor din 16 superfamilii din Infraord. 
Brachyura (30 familii, 47 subfamilii) însumând 408 pagini în care au fost cuprinse chei de 
determinare, surse bibliografice, răspândirea geografică și ilustrații sugestive (672 fotografii 
și desene științifice). 298 de exemplare triate, colectate din 4 insule (38 de staţii): 47 de 
genuri, 87 de specii determinate) din 17 familii. Etichete: 160. ANOMURA: Au fost realizate 
fișe de identificare pentru 44 de specii din Infraord. Anomura (Galatheidae) cu 48 de desene 
ale speciilor din Arhipelagul Idonezian, însumând 52 de pagini. 88 exemplare triate, colectate 
din 4 insule (19 stații): 5 genuri, 6 specii determinate (66 exemplare determinate). Etichete: 
67. Crustacee varia (Hoplocarida, Mysidae, Amphipoda, Isopoda, Copepoda): 40 
exemplare triate. Etichete: 12; 
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- Filogeografia speciei Pholidoptera transsylvanica în Carpați: activități desfășurate în 
cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extractie - 74pb; amplificare PCR 
COI -400 reacții; purificare prod - 321 probe; editarea secvențelor obținute și analiza lor; 
identificarea haplotiputilor; construire de arbori filogenetici ML; 
 
- Speciile de Isophya din Grupul Isophya camptoxypha in Masivul Călimani: activități 
desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracție ADN 
genomic – 63 probe; amplificare PCR: 148 reacții; amplificare prin PCR, fragmente din gena 
COI – 20 probe; purificare produsi de PCR –151 probe; editarea secvențelor obținute și 
analiza lor; identificarea haplotiputilor; construire de arbori filogenetici ML, MP, NJ si BI; 
optimizare primeri microastelit și genotipare - 300 reacții; extracția AND genomic – 93 probe 
extrase din populațiile din 2017; amplificare de fragmente IST 6 – 2 reactii PCR cu 73 probe; 
amplificare de fragmente IST 5 – 3 reacții PCR cu 120 probe; amplificare de fragmente IST 
23 – 4 reacții PCR cu 202 probe; amplificare de fragmente IST 24 – 4 reacții PCR cu 282 
probe; amplificare de fragmente IST 3 – 6 reacții PCR cu 183 probe; amplificare de 
fragmente IST 21 – 1 reacție PCR cu 10 probe; optimizarea reacției de PCR pentru IST 2 – 1 
reacție PCR cu 10 probe; optimizarea reacției PCR pentru IST 3 – 3 reacții PCR cu 36 probe; 
optimizarea reacției PCR pentru IST 9 – 1 reacție PCR cu 10 probe; optimizarea reacției 
PCR pentru IST 15 – 2 reacții PCR cu 20 probe; optimizarea reacției PCR pentru IST 18 – 2 
reacții PCR cu 20 probe; optimizarea reacției PCR pentru IST 21 – 3 reacții PCR cu 44 
probe; optimizarea reacției PCR pentru IST 23 – 1 reacție PCR cu 10 probe; optimizarea 
reacției PCR pentru IST 24 – 1 reacție PCR cu 10 probe; genotiparea populațiilor de Isophya 
camptoxypha pentru IST 5, IST 6, IST 23, IST 24, IST 3 – 39 de geluri de poliacrilamidă, 
încărcarea a aproximativ 1872 de probe; amplificarea de fragmente din gena 16S (3 reacţii 
PCR cu 55 probe); amplificarea de fragmente din gena COI (1 reacţie PCR cu 8 probe); 
 
- Istoria evolutivă a unui grup de specii de cosași (Isophya camptoxypha) extrapolată 
utilizând metode acustice, moleculare și de modelare a nișei ecologice, proiect PN-II-
RU-TE-2014-4-2093, director de proiect: Dr. Ionut Iorgu, finanțator: UEFISCDI: activități 
desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extractie ADN – 2 
probe; PCR amplificare COI, 16s, ITS – 158 reacții; Purifcare 85 probe; editarea secvențelor 
obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de arbori filogenetici ML.; 
 
- Studiul faunei de orthoptere (Insecta: Orthoptera) din Dobrogea. Aspecte de filogenie 
la genul Myrmecophilus: activități desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie 
moleculară al Muzeului: editarea secvențelor obținute și analiza lor, identificarea 
haplotiputilor, construire de arbori filogenetici ML; pregătirea unui manuscris privind specia 
M. acervorum în Sudul Europei; 
 
- Studiul ortopterelor (Insecta: Orthoptera) din România: specialiști implicați: Ionuț Ștefan 
Iorgu și Elena Iulia Iorgu; 
 
- Aspecte de filogenie la malofage din genurile Penenirmus și Philopterus: activități 
desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: PCR COI - 32 reacții; 
editarea secvențelor obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor; 
 
- Analiza genetică a populaţiilor speciei Cerambyx cerdo: activități desfășurate în cadrul 
Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracţia ADN genomic Cerambyx cerdo - 
28 probe extrase din populaţiile din 2017; optimizarea reacţiei PCR pentru amplificarea de 
fragmente din gena COI cu primerii Jerry/Pat (5 reacţii PCR cu 176 probe); editarea 
secvențelor obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de arbori filogenetici 
MJ; amplificarea de fragmente din gena ITS (1 reacţie PCR cu 12 probe); amplificarea de 
fragmente din gena 18S (2 reacţii PCR cu 24 probe); amplificarea de fragmente din gena 
28S (4 reacţii PCR cu 18 probe); amplificarea de fragmente din gena ND (1 reacţie PCR cu 
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12 probe); amplificarea de fragmente din gena WG (2 reacţii PCR cu 17 probe); amplificarea 
de fragmente din gena COII (3 reacţii PCR cu 6 probe); amplificarea de fragmente din gena 
EF1 (1 reacţie PCR cu 6 probe); amplificarea de fragmente din gena CYTB (1 reacţie PCR 
cu 2 probe); obţinerea de ampliconi COI pentru secvenţiere (4 reacţii de izolare a 127 
ampliconi cu primerii Jerry/Pat). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru 
secvenţiere la MacroGen; obţinerea de ampliconi EF1 pentru secvenţiere (1 reacţie de 
izolare a 6 ampliconi). Ampliconii obţinuţi au fost purificaţi şi trimişi pentru secvenţiere la 
MacroGen; analiza gelurilor de genotipare, analiza datelor de genotipare; 
 
- Coridoare ecologice pentru herpetofauna României în contextul intensificării 
activității antropice și a extinderii rețelei ecologice Natura 2000: specialiști implicați: 
Tiberiu Sahlean; 
 
- Filogeografia speciei Mustela putorius în Europa: specialiști implicați: Oana Paula 
Popa, Luis Ovidiu Popa, Alexandra Florina Popa, Gabriel Chișamera și Johan Michaux; 
activități desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracţia 
ADN genomic - 20 probe; genotipare Mustela putorius/Mustela eversmanii cu microsateliți 
dezvoltați de Johan Michaux (probele genotipate au fost trimise în Belgia pentru a fi rulate pe 
Analizor ADN tip ABI); au fost genotipate 120 de probe cu 13 markeri ADN microsatelit 
grupați în 3 reacții de tip PCR multiplex; 
 
- Studiul sistematicii şi distribuţiei mamiferelor din Dobrogea şi Delta Dunării: 
specialiști implicați: Gabriel Chișamera, Tiberiu Sahlean și colaboratori externi (specialiști din 
cadrul Institutului de Biologie București al Academiei Române); studiul are ca scop principal 
realizarea Atlasului de distribuţie al mamiferelor din Dobrogea şi Delta Dunării; 
 
5. Lucrări științifice trimise pentru publicare / acceptate la publicare / publicate în 
reviste ISI (indexate în Web of Science): 
- trimise pentru publicare în 2017: 3; 
- acceptate la publicare: 2; 
- publicate: 10; 
Factorul de impact cumulat (IF) pentru toate cele 15 lucrări este 18,616; 
Scorul de influență cumulat (AIS) pentru toate cele 15 lucrări este 6,33. 
 
Lista lucrărilor: 
1. CONSTANTINESCU, I. C., C. ADAM, P. KOUASSI YAO, H. YAOKOKORE-BÉIBRO, G. 
B. CHIȘAMERA, G. D’AMICO, C. M. GHERMAN, A. D. MIHALCA, A. D. SÁNDOR, 2017 - 
Descriptions of two new species of feather mites (Acarina: Psoroptidia: Pteronyssidae) from 
Ivory Coast. Systematic Parasitology, on-line first. DOI: 10.1007/s11230-017-9769-6 
(publicată doar on-line, la data de 05.12.2017) (IF: 1,181; AIS: 0,34) 
 
2. CONSTANTINESCU, I. C., G. B. CHISAMERA, A. PETRESCU, C. ADAM, in press - Two 
new species of feather mites (Acarina: Psoroptidia) from the Oriental Magpie-Robin, 
Copsychus saularis (Passeriformes: Muscicapidae). Acarologia. (acceptată la publicare) (IF: 
0,667; AIS: 0,5) 
 
3. CONSTANTINESCU, I. C., I. COBZARU, N. A. GEAMANA, D. K. B. MUKHIM, C. ADAM, 
2017 - Two new species of feather mites (Acarina: Psoroptidia) from the blue-throated blue 
flycatcher, Cyornis rubeculoides (Passeriformes: Muscicapidae). Journal of Natural 
History, 51 (5-6): 277-297. DOI: 10.1080/00222933.2017.1280194 (IF: 0,834; AIS: 0,4) 
 
4. CONSTANTINESCU, I. C., O. P. POPA, L. O. POPA, I. COBZARU, D. K. B. MUKHIM, C. 
ADAM, 2017 - A new feather mite species of the genus Proterothrix Gaud, 1968 (Acarina, 
Proctophyllodidae) from the Large Niltava, Niltava grandis (Passeriformes, Muscicapidae) – 
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an integrative description. ZooKeys, 661: 1-14. DOI: 10.3897/zookeys.661.11793 (IF: 1,031; 
AIS: 0,33) 
 
5. EFROSE, R. C., C. M. ROSU, C. STEDEL, A. ȘTEFAN, C. SIRBU, L. D. GORGAN, N. E. 
LABROU, E. FLEMETAKIS, in press - Molecular diversity and phylogeny of indigenous 
Rhizobium leguminosarum strains associated with Trifolium repens plants in Romania. 
Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular 
Microbiology, 111 (1): 135-153. (publicată doar on-line, în septembrie 2017) (IF: 1,795; AIS: 
0,6) 
 
6. HELLER, K.-G., O. KORSUNOVSKAYA, B. MASSA, I. Ș. IORGU, submitted - High-speed 
duetting - latency times of the female acoustic response within the bushcricket genera 
Leptophyes and Andreiniimon (Orthoptera, Phaneropteridae). European Journal of 
Entomology. (submitted, 16.11.2017) (IF: 1,167; AIS: 0,3) 
 
7. IORGU, I. Ș., D. P. CHOBANOV, E. I. IORGU, 2017 - The unexpected finding of 
Parapholidoptera castaneoviridis in south-eastern Romania (Insecta, Orthoptera, 
Tettigoniidae). ZooKeys, 643 (5): 87-96. (IF: 1,031; AIS: 0,33) 
 
8. IORGU, I. Ș., E. I. IORGU, G. PUSKÁS, S. IVKOVIĆ, S. BORISOV, V. D. GAVRIL, D. P. 
CHOBANOV, 2017 - Corrigenda: Iorgu IȘ, Iorgu EI, Puskás G, Ivković S, Borisov S, Gavril 
VD, Chobanov DP (2016) Geographic distribution of Gryllotalpa stepposa (Insecta, 
Orthoptera, Gryllotalpidae) in South-eastern Europe, with first records for Romania, Hungary 
and Serbia. ZooKeys, 605: 73-82, doi: 10.3897/zookeys.605.8804. ZooKeys, 671: 155-156. 
 
9. IORGU, I. Ș., E. I. IORGU, G. SZÖVÉNYI, K. M. ORCI, 2017 - A new, morphologically 
cryptic bush-cricket discovered on the basis of its song in the Carpathian Mountains (Insecta, 
Orthoptera, Tettigoniidae). ZooKeys, 680: 57-72. (IF: 1,031; AIS: 0,33) 
 
10. IVKOVIĆ, S., I. Ș. IORGU, L. HORVAT, D. CHOBANOV, O. KORSUNOVSKAYA, K.-G. 
HELLER, 2017 - New data on the bush-cricket Montana medvedevi (Orthoptera: 
Tettigoniidae), critically endangered in Europe (EU 28), and a comparison of its song with all 
known song patterns within the genus. Zootaxa, 4263 (3): 527-542. (IF: 0,972; AIS: 0,21) 
 
11. ORCI, K. M., I. Ș. IORGU, in press - Subspecies-specific song preferences and diverged 
heterospecific discrimination in females of the bush-cricket Isophya kraussii (Orthoptera: 
Phaneropterinae). Biological Journal of the Linnean Society, 20: 1-9. (lucrare acceptată la 
publicare la data de 28.06.2017) (IF: 2,288; AIS: 0,7) 
  
12. SAHLEAN, T. C., A. STRUGARIU, Ș. R. ZAMFIRESCU, G. CHIȘAMERA, C. R. 
STANCIU, V. D. GAVRIL, I. GHERGHEL, in review - Filling the gaps: Updated distribution of 
the Caspian whip snake (Dolichophis caspius, Reptilia: Colubridae) in Romania. Russian 
Journal of Herpetology. (submisă, acceptată de editor și aflată în procesul de peer-review) 
(IF: 0,384; AIS: 0,3) 
 
13. STRAT, D., S. MIHĂILESCU, C. SANDU, T. C. SAHLEAN, in review - Conservation 
status of species and habitats of community importance on the Romanian Black Sea coast. 
Acta Zoologica Bulgarica. (submisă, acceptată de editor și aflată în procesul de peer-
review) (IF: 0,413; AIS: 0,09) 
 
14. ȘTEFAN, A., J. VAN CAUWENBERGHE, C. M. ROSU, C. STEDEL, N. E. LABROU, E. 
FLEMETAKIS,  R. C. EFROSE, in press - Genetic diversity and structure of Rhizobium 
leguminosarum populations associated with clover plants are influenced by local 
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environmental variables. Systematic and Applied Microbiology. (acceptată spre publicare) 
(IF: 3,931; AIS: 1,0) 
 
15. ZĂRNESCU, O., A.-M. PETRESCU, A. GASPAR, O. CRĂCIUNESCU, 2017 - Effect of 
sublethal nickel chloride exposure on crayfish, Astacus leptodactylus ovary: an 
ultrastructural, autometallographic, and electrophoretic analysis. Microscopy and 
Microanalysis, 23 (3): 668-678. (IF: 1,891; AIS: 0,9) 
 
Lucrări aflate în stadiul de manuscris și care au fost trimise pentru publicare la o revistă 
ISI (indexată în Web of Science), dar au fost respinse: 
1. DRAGOȘ, M., A. PETRESCU, G.-L. MERCIU, 2017 - The role of ornamental plants in 
ensuring the ecological needs of the birds, Passeriformes order, in the urban ecosystems. 
Case study – Cişmigiu Garden, Bucharest. (lucrare submisă la revista Bird Study, dar 
ulterior neacceptată) 
 
6. Lucrări științifice trimise pentru publicare / acceptate la publicare / publicate în 
reviste BDI (indexate în baze de date internaționale): 
- publicate: 13. 
 
Lista lucrărilor: 
1. DRAGOȘ, M., A. PETRESCU, G.-L. MERCIU, 2017 - Analysis of vegetation from satelite 
images correlated to the bird species presence and the state of health of the ecosystems of 
Bucharest during the period from 1991 to 2006. Geographica Pannonica, 21 (1): 9-25. 
 
2. DRĂGHICI, A.-C., 2017 - Copris hispanus cavolinii (Coleoptera: Scarabaeidae) in the 
Collection of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History (Bucharest). Travaux du 
Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (1): 373-375. DOI: 
10.1515/travmu-2017-0005 
 
3. IANCU, L., K. MUKHIM, L. MOSCALIUC, 2017 - Record of Dicranosepsis javanica (de 
Meijere, 1904) (Diptera, Sepsidae) from Meghalaya (India), with morphological and genetic 
data. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 495-
503. DOI: 10.1515/travmu-2017-0013 
 
4. IFTIME, A., O. IFTIME, 2017 - Data on the Populations of Bombina variegata (Amphibia: 
Anura: Bombinatoridae) from Cozia National Park and Its Surrounding Areas (Vâlcea 
County, Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 
60 (1): 389-399. DOI: 10.1515/travmu-2017-0006 
 
5. IFTIME, A., O. IFTIME, 2017 - Contributions to the Knowledge on the Amphibians and 
Reptiles of Ialomița County (South-Eastern Romania). Travaux du Muséum d’Histoire 
Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 505-516. DOI: 10.1515/travmu-2017-0014 
 
6. IORGU, I. Ş., E. I. IORGU, 2017 - Geographic distribution of Isophya pienensis in the 
Romanian Carpathians (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae). Travaux du Muséum d’Histoire 
Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 441-443. DOI: 10.1515/travmu-2017-0015 
 
7. MAICAN, S., R. SERAFIM, 2017 - Catalogue of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) 
from the New Leaf Beetles Collection from “Grigore Antipa” National Museum of Natural 
History (Bucharest) (Part II). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore 
Antipa”, 60 (2): 477-494. DOI: 10.1515/travmu-2017-0011 
 
8. PÂRVU, C., 2017 - In Memoriam Dr. Medeea Weinberg. Travaux du Muséum d’Histoire 
Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 569-579. DOI: 10.1515/t rav mu-2017- 0018 
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9. PETRESCU, A., M. S. RIDICHE, A.-M. PETRESCU, 2017 - Donation of Monsignor 
Gabriel Foucher from the ornithological collection of the “Grigore Antipa” National Museum of 
Natural History in Bucharest (Romania). Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 
Muzeul Olteniei, Craiova, 33 (1): 131-140. 
 
10. PETRESCU, I., 2017 - Two new species of the genus Nannastacus (Crustacea, 
Cumacea, Nannastacidae) from South East Asia. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele 
Naturii, Muzeul Olteniei, Craiova, 33 (1): 93-98. 
 
11. STAN, M., 2017 - On the Rove Beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta 
Biosphere Reserve in the Coleoptera Collections of “Grigore Antipa” National Museum of 
Natural History. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 463-
476. DOI: 10.1515/travmu-2017-0016 
 
12. STANCIU, C.-R., R. ZAHARIA, G.-B. CHIȘAMERA, I. COBZARU, V.-D. GAVRIL, R.-V. 
POPESCU-MIRCENI, D. MURARIU, 2017 - Aspects Regarding Raptors Migration over the 
Black Sea. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 
517-536. DOI: 10.1515/travmu-2017-0007 
 
13. STANCIU, C.-R., R. ZAHARIA, G.-B. CHIȘAMERA, I. COBZARU, V.-D. GAVRIL, D. 
MURARIU, 2017 - Migration Strategies of Common Buzzard (Buteo buteo Linnaeus, 1758) in 
Dobruja. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 60 (2): 
537-545. DOI: 10.1515/travmu-2017-0008 
 
7. Lucrări științifice trimise pentru publicare / acceptate la publicare / publicate în alte 
reviste științifice: 
- trimise pentru publicare în 2017: 1; 
- acceptate la publicare: 1; 
- publicate: 5. 
 
Lista lucrărilor: 
1. ANDREI, G., I. PETRESCU, 2017 - A. L. Montandon, asistent și colaborator al lui Grigore 
Antipa. Studii şi Comunicări / Divizia de Istoria Ştiinţei, Academia Română, Comitetul 
Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii, 10: 103-114. 
 
2. PETRESCU, A., A.-M. PETRESCU, 2017 - Grigore Antipa – geniu inovator în cultură şi 
educaţie. Studii şi Comunicări / Divizia de Istoria Ştiinţei, Academia Română, Comitetul 
Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii, 10: 115-125. 
 
3. PETRESCU, A., A.-M. PETRESCU, 2017 - Robert Ritter Von Dombrowski – După 100 de 
ani la Muzeul „Grigore Antipa”. Studii şi Comunicări / Divizia de Istoria Ştiinţei, Academia 
Română, Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii, 10: 259-271. 
 
4. PETRESCU, I., 2017 - Grigore Antipa – un om al datoriei. Studii şi Comunicări / Divizia 
de Istoria Ştiinţei, Academia Română, Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi 
Tehnicii, 10: 127-132. 
 
5. PETRESCU, I., 2017 - Mihai Băcescu – file noi la biografie. Studii şi Comunicări / 
Divizia de Istoria Ştiinţei, Academia Română, Comitetul Român de Istoria şi Filozofia 
Ştiinţei şi Tehnicii, 10: 273-281. 
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6. PETRESCU, I., A.-M. PETRESCU, sub tipar - Catalogue of Zoological Collection bought 
by Grigore Antipa from Gustav Schneider (Zoologische Institut Basel, Switzerland). Marisia, 
37. (lucrare acceptată la publicare și aflată sub tipar) 
 
7. PETRESCU, I., F. PURDESCU, A.-M. DIACONESCU, L. BENCHECI, A. PETRESCU, in 
press - Ciclul de conferinţe de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. 
Pedagogie Muzeală. Muzeul Județean Mureș. Biblioteca Musei Marisiensis Series 
Scientiae Naturae. (lucrare submisă) 
 
Articole de popularizare publicate: 
1. POPA, O. P., A.-M. PETRESCU, 2017 - 150 de ani de la naşterea savantului Grigore 
Antipa. Historia, An XVII, nr. 190, noiembrie 2017, pp. 12-20. 
 
Cărți / monografii / capitole în cărți publicate în alte edituri naționale: 
- 1 carte publicată; 
Lista cărților: 
2. POPA, L. O. (ed.), 2017 - Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. 
Editura Muzeului Antipa. 115 pp.  
 
- 7 capitole în cărți publicate; 
Lista capitolelor: 
1. IFTIME, A., O. IFTIME, O., 2017 - Importanța diversității genetice în conservarea speciilor. 
Mărimea efectivă a populațiilor ca parametru determinant în acest sens. Pp. 1-9. În: Popa, L. 
O. (ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura Muzeului 
Antipa. 115 pp. 
 
2. IFTIME, A., O. IFTIME, M. STAN, I. Ș. IORGU, 2017 - Fișe ale speciilor din proiect. Pp. 
75-84. În: Popa, L. O. (ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. 
Editura Muzeului Antipa. 115 pp.  
 
3. IORGU, E. I., 2017 - Strategii si metode de colectare a probelor biologice. Pp. 23-35. În: 
Popa, L. O. (ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura 
Muzeului Antipa. 115 pp.  
 
4. KRAPAL, A.-M., 2017 - Metode de colectare şi manipulare a probelor. Pp. 37-45. În: Popa, 
L. O. (ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura Muzeului 
Antipa. 115 pp.  
 
5. POPA, A. F., 2017 - Metode de analiză a markerilor moleculari. Pp. 47-58. În: Popa, L. O. 
(ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura Muzeului 
Antipa. 115 pp.  
 
6. POPA, L. O., 2017 - Estimarea dimensiunii efective a populației. Pp. 59-73. În: Popa, L. O. 
(ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura Muzeului 
Antipa. 115 pp.  
 
7. POPA, O. P., 2017 - Markeri Moleculari. Noțiuni introductive. Pp. 11-22. În: Popa, L. O. 
(ed.), Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid metodologic. Editura Muzeului 
Antipa. 115 pp.  
 
8. Prezentări orale la manifestări științifice internaționale: 13 comunicări orale; 
 
Lista comunicărilor ştiinţifice orale (9) prezentate în cadrul Congresului Internațional de 
Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (The Ninth International Zoological Congress of 
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“Grigore Antipa” Museum) (22-25 noiembrie 2017), și publicate ca rezumate în volumul de 
rezumate al congresului: 
1. Luis Ovidiu POPA, Oana Paula POPA - Grigore Antipa – Beginnings. The Ninth 
International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, 
Bucharest, Book of abstracts, p. 40. 
 
2. Iorgu PETRESCU, Melanya STAN, Ana-Maria PETRESCU - New species dedicated to 
the memory of Grigore Antipa: an homage for his 150 years anniversary. The Ninth 
International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, 
Bucharest, Book of abstracts, p. 49. 
 
3. Ioana Cristina CONSTANTINESCU, Gabriel Bogdan CHIȘAMERA, Angela PETRESCU, 
Costică ADAM - Old preserved bird specimens, new feather mite species. The Ninth 
International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, 
Bucharest, Book of abstracts, p. 51. 
 
4. Ionuț Ștefan IORGU - The acoustic component in the mating system of Carpathian Plump 
Bush-crickets (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae: Isophya). The Ninth International 
Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book 
of abstracts, p. 52. 
 
5. Alexandru IFTIME, Oana IFTIME - New herpetological records from the middle Ialomița 
River valley (Romania). The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” 
Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 58. 
 
6. Tiberiu C. SAHLEAN, Alexandru STRUGARIU - The favorability of the Natura 2000 Sites 
of Community Importance (SCI) for the blotched snake (Elaphe sauromates Pallas, 1811) in 
Romania. The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 
November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 59. 
 
7. Christian COZMA, Oana Paula POPA, Mihaela Isabela VADANA, Ana-Maria KRAPAL, 
Marianna SOROKA, Elena Iulia IORGU, Andrea Cristina STAICU, Luis Ovidiu POPA - 
Genetic structure of Dreissena rostriformis bugensis (Mollusca: Bivalvia) populations from 
Danube Basin and Poland. The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” 
Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, pp. 73-74. 
 
8. Elena Iulia IORGU, Ionuț Ștefan IORGU, Peter KAŇUCH, Oana Paula POPA, Ana-Maria 
KRAPAL, Alexandra Florina POPA, Anton KRIŠTÍN, Luis Ovidiu POPA - Exploring the 
genetic diversity in an endemic Carpathian species: case study of the Transylvanian Dark 
Bushcricket (Pholidoptera transsylvanica). The Ninth International Zoological Congress of 
“Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, pp. 83-84. 
 
9. Simona MIHĂILESCU, Vasile CRISTEA, Dumitru MURARIU, Eliana SEVIANU, Gabriel 
Bogdan CHIȘAMERA - Is relocation of mammals an effective measure of their conservation 
in Romania? The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 
November 2017, Bucharest, Book of abstracts, pp. 88-89. 
 
Lista comunicărilor ştiinţifice orale (4) prezentate în cadrul altor Conferințe 
internaționale: 
1. IFTIME, A., O. IFTIME, 2017 - New herpetological data from ROSCI0067 Deniz Tepe 
(Romania). The Natural and Landscape Heritage Conservation – Premise for the 
Sustainable Development, 28-30 September, Tulcea. 
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2. IORGU, E. I., I. Ș. IORGU, G. SZÖVÉNYI, K. M. ORCI, A.-M. KRAPAL, T. SAHLEAN, O. 
P. POPA, L. O. POPA, 2017 - Genetic variation in Isophya species from the Isophya 
pyrenaea complex (Insecta: Orthoptera) in the Carpathians. Biogeography of the 
Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity, Cluj-Napoca, Romania, 
28-30 Septembrie 2017, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia, LXII, Sp. Iss.: 39-40. 
 
3. PETRESCU, A., M. S. RIDICHE, A.-M. PETRESCU, 2017 - Donation of Monsignor 
Gabriel Foucher from the ornithological collection of the “Grigore Antipa” National Museum of 
Natural History in Bucharest (Romania). The 24th edition of the Scientific International 
Conference “Museum and Scientific Research”, 7-9th September 2017, Craiova.  
 
4. PETRESCU, I., 2017 - Two new species of the genus Nannastacus (Crustacea, Cumacea, 
Nannastacidae) from South East Asia. The 24th edition of the Scientific International 
Conference “Museum and Scientific Research”, 7-9th September 2017, Craiova. 
 
Prezentări orale la manifestări științifice naționale: 26 comunicări orale; 
 
Lista comunicărilor ştiinţifice orale (26) prezentate în cadrul unor Conferințe naționale: 
1. ANDREI, G., A. PETRESCU, 2017 - Medeea Weinberg (1931-2017) – un cercetător de 
excepție. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Comitetul Român de Istoria şi 
Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade 
Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, Joi, 19 octombrie 2017. 
 
2. ANDREI, G., I. PETRESCU, 2017 - A. L. Montandon, asistent și colaborator al lui Grigore 
Antipa. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 150 de ani de la nașterea savantului Grigore 
Antipa, Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei 
Române, 19 mai 2017. 
 
3. ANDREI, G., I. PETRESCU, 2017 - A. L. Montandon, asistent și colaborator al lui Grigore 
Antipa. Simpozionul „150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa”, Muzeul Național de 
Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Sala Multimedia, 28 noiembrie 2017. 
 
4. COJOCARU, L. B., A.-M. KRAPAL, O. P. POPA, A.-F. LEVĂRDĂ (POPA), E. I. IORGU, 
M. COSTACHE, L. O. POPA, 2017 - Rolul curenţilor marini în diferenţierea genetică a unor 
populaţii de Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia) din Marea 
Neagră. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii de Biologie, 
Universitatea din Bucureşti, 2 iunie 2017, Volum de abstracte, Ed. M. Costache, Editura Ars 
Docendi, p. 24. 
 
5. COZMA, C., M. I. VADANA, A. M. KRAPAL, M. SOROKA, O. P. POPA, E. I. IORGU, A. C. 
STAICU, L. O. POPA, 2017 - Studiul comparativ al structurii genetice a populaţiilor de 
Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897) (Bivalvia, Veneroidea, Dreissenidae) din 
bazinul Dunării şi al Vistulei. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii 
de Biologie, Universitatea din Bucureşti, 2 iunie 2017, Volum de abstracte, Ed. M. 
Costache, Editura Ars Docendi, p. 36. (Premiul I la secţiunea masteranzi) 
 
6. DRĂGHICI, A. C., A. F. LEVĂRDĂ (POPA), E. I. IORGU, A. M. KRAPAL, O. P. POPA, M. 
COSTACHE, L. O. POPA, 2017 - Diversitatea genetică şi dimensiunea efectivă a unei 
populaţii de Cerambyx cerdo cu implicaţii în conservarea acesteia. Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii de Biologie, Universitatea din Bucureşti, 2 
iunie 2017, Volum de abstracte, Ed. M. Costache, Editura Ars Docendi, p. 26. 
 
7. IFTIME, A., O. IFTIME, 2017 - Importanța diversității genetice în conservarea speciilor. 
Mărimea efectivă a populațiilor ca parametru determinant în acest sens. Workshopul de 
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prezentare al ghidului „Estimarea dimensiunii efective a populației. Ghid 
metodologic”, Sinaia, 19 septembrie 2017. 
 
8. IORGU, E. I., 2017 - Prezentarea proiectului “Protocol genetic pentru estimarea unor 
parametri populaţionali (mărimea efectivului, diversitatea genetică, grad de fragmentare) 
necesari în managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000 (contract nr. 
113/01.07.2014)”. Workshopul de prezentare al ghidului „Estimarea dimensiunii 
efective a populației. Ghid metodologic”, Sinaia, 19 septembrie 2017. 
 
9. IORGU, I. Ș., 2017 - Cosașii din genul Isophya (Orthoptera: Tettigoniidae) în Munții 
Carpați: analiza acustică și surprizele taxonomice. Al XXVII-lea Simpozion Național de 
Entomologie, Cluj-Napoca, România, 8-9 aprilie 2017. 
 
3. IORGU, I. Ș., T. C. SAHLEAN, 2017 - Perspectivele conservării cosașului-transilvan în 
ariile protejate din Carpații Românești. Ziua Europeană a Parcurilor, Durău, România, 24-
26 mai 2017. 
 
10. KRAPAL, A. M., 2017 - Metode de colectare a probelor şi de analiză a markerilor genetici 
(prezentarea capitolelor 4 şi 5 din lucrarea “Estimarea dimensiunii efective a populaţiei – 
Ghid metodologic”). Workshopul de prezentare al ghidului „Estimarea dimensiunii 
efective a populației. Ghid metodologic”, Sinaia, 19 septembrie 2017. 
 
11. LEVĂRDĂ (POPA), A. F., E. I. IORGU, O. P. PAULA, A. M. KRAPAL, M. COSTACHE, L. 
O. POPA, 2017 - Diversitatea genetică a speciei Lucanus cervus (Coleoptera: Lucanidae) în 
România – observaţii sintetice şi rezultate preliminarii. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
a Studenţilor Facultăţii de Biologie, Universitatea din Bucureşti, 2 iunie 2017, Volum de 
abstracte, Ed. M. Costache, Editura Ars Docendi, p. 76. (Premiul III la secţiunea doctoranzi) 
 
12. PETRESCU, A., 2017 - Un istoric al protecției păsărilor în România. Simpozionul 
„Ocrotirea Naturii versus Exploatarea Resurselor Naturale”, organizat de Academia 
Română, miercuri, 07 iunie 2017. 
 
13. PETRESCU, A., G. Ș. NĂZĂREANU, A. GIURGINCA, 2017 - Structura și dinamica 
comunității de păsări din zona urbană Parcul Tineretului-București (România). Preocupări 
recente în cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural, Conferință 
internațională de comunicări științifice, Ediția a XII-a, Târgu-Mureş, 28-30 iunie 2017. 
 
14. PETRESCU, A., A.-M. PETRESCU, 2017 - Grigore Antipa – geniu inovator în cultură şi 
educaţie. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 150 de ani de la nașterea savantului 
Grigore Antipa, Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade Rădulescu” al Bibliotecii 
Academiei Române, 19 mai 2017. 
 
15. PETRESCU, A., A.-M. PETRESCU, 2017 - Grigore Antipa – geniu inovator în cultură și 
educație. Simpozionul „150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa”, Muzeul Național de 
Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Sala Multimedia, 28 noiembrie 2017. 
 
16. PETRESCU, A., A.-M. PETRESCU, 2017 - Ornitologul Matei Vlad Talpeanu - omagiu la 
90 de ani. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice, Comitetul Român de Istoria şi 
Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade 
Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, Joi, 19 octombrie 2017. 
 
17. PETRESCU, I., 2017 - Grigore Antipa – un om al datoriei. Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice: 150 de ani de la nașterea savantului Grigore Antipa, Academia Română, 
Amfiteatrul „Ion  Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, 19 mai 2017. 
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18. PETRESCU, I., 2017 - Papadopol Mihai (1927-1992), pios omagiu. Sesiunea Anuală de 
Comunicări Ştiinţifice, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii 
(CRIFST), Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei 
Române, Joi, 19 octombrie 2017. 
 
19. PETRESCU, I., 2017 - Grigore Antipa – un om al datoriei. Simpozionul „150 de ani de 
la nașterea lui Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Sala 
Multimedia, 28 noiembrie 2017. 
 
20. PETRESCU, I., A.-M. PETRESCU, 2017 - Catalogul Colecţiei Zoologice cumpărată de 
Grigore Antipa de la Gustav Schneider (Zoologische Institut Basel, Elveţia). Preocupări 
recente în cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural, Conferință 
internațională de comunicări științifice, Ediția a XII-a, Târgu-Mureş, 28-30 iunie 2017. 
 
21. POPA, L. O., O. P. POPA, 2017 - Grigore Antipa – Începuturi. Prezentare plenară în Aula 
Academiei Române - Sesiunea știintifică dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea 
Dr. Grigore Antipa, 27 noiembrie 2017. 
 
22. POPA, O. P., M. DRAGOȘ, L. O. POPA, 2017 - O Prietenie Regală: Grigore Antipa și 
Regii României 1892-1944. Catalogul expoziției temporare. Simpozionul „150 de ani de la 
nașterea lui Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Sala 
Multimedia, 28 noiembrie 2017. 
 
23. POPA, O. P., A.-M. PETRESCU, 2017 - Grigore Antipa – 150. Expoziție temporară. 
Simpozionul „150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa”, Muzeul Național de Istorie 
Naturală “Grigore Antipa”, Sala Multimedia, 28 noiembrie 2017. 
 
24. POPA, O. P., L. O. POPA, 2017 - Grigore Antipa și Familia Regală a României. 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 150 de ani de la nașterea savantului Grigore 
Antipa, Academia Română, Amfiteatrul „Ion  Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei 
Române, 19 mai 2017. 
 
25. SAHLEAN, T. C., 2017 - Păstrarea sângelui rece într-o lume caldă – Utilizarea 
coridoarelor ecologice pentru conservarea organismelor în lupta cu încălzirea globală. Ziua 
Europeană a Parcurilor, Durău, România, 24-26 mai 2017. 
 
26. VADANA, M. I., E. I. IORGU, L. B. COJOCARU, O. P. POPA, A. M. KRAPAL, M. 
COSTACHE, L. O. POPA, 2017 - Efectele fragmentării habitatului asupra diversităţii 
genetice: studiu de caz Pholidoptera transsylvanica în aria protejată ROSCI0083 Frumoasa. 
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii de Biologie, Universitatea din 
Bucureşti, 2 iunie 2017, Volum de abstracte, Ed. M. Costache, Editura Ars Docendi, p. 34. 
 
9. Prezentări sub formă de poster la manifestări științifice internaționale: 9 postere. 
 
Lista comunicărilor ştiinţifice sub formă de postere (8) prezentate în cadrul Congresului 
Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (22-25 noiembrie 2017), și 
publicate ca rezumate în volumul de rezumate al congresului: 
1. Melanya STAN, Andreea-Cătălina DRĂGHICI - On the Osmoderma (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini) from the collection of “Grigore Antipa” National Museum 
of Natural History (Bucharest, Romania). The Ninth International Zoological Congress of 
“Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 96. 
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2. Sanda MAICAN, Rodica SERAFIM - The New Leaf Beetle Collection (Coleoptera: 
Chrysomelidae) of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History (Bucharest). The 
Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, 
Bucharest, Book of abstracts, p. 97. 
 
3. Angela PETRESCU, Ana-Maria PETRESCU, Gabriel Bogdan CHIȘAMERA - “Robert 
Ritter von Dombrowski” bird collection of “Grigore Antipa” National Museum of Natural 
History – after 100 years. The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” 
Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 99. 
 
4. Adrian RUICĂNESCU, Gabriela CUZEPAN‑BEBESELEA, Andreea-Cătălina DRĂGHICI - 
Comments about Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1777) species complex (Coleoptera: 
Buprestidae) in Romania. The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” 
Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 113. 
 
5. Viorel-Dumitru GAVRIL, Angela PETRESCU, Gabriel Bogdan CHIȘAMERA, Ioana 
COBZARU, Cristian MIHAI - Review on the presence of Greater flamingo (Phoenicopterus 
roseus Pallas, 1811) in Romania. The Ninth International Zoological Congress of “Grigore 
Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 125. 
 
6. Ana-Maria KRAPAL, Elena Iulia IORGU, Oana Paula POPA, Alexandru IFTIME, Oana 
IFTIME, Luis Ovidiu POPA - Genetic structure of Bombina variegata (Anura, 
Bombinatoridae) from Cozia National Park and adjacent areas. The Ninth International 
Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book 
of abstracts, p. 159. (Locul I la concursul de postere al CZGA 2017) 
 
7. Ana-Maria PETRESCU, Lucia MOLDOVAN, Otilia ZĂRNESCU - Histopathological 
alterations induced by nickel chloride in Astacus leptodactylus (Crustacea: Decapoda) ovary. 
The Ninth International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 
2017, Bucharest, Book of abstracts, p. 160. 
 
8. Alexandra Florina POPA, Elena Iulia IORGU, Oana Paula POPA, Andreea‑Cătălina 
DRĂGHICI, Ana‑Maria KRAPAL, Gabriel Bogdan CHIȘAMERA, Andreea BREZEANU, 
Marieta COSTACHE, Luis Ovidiu POPA - Haplotype diversity in some populations of 
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) from Romania. The Ninth International Zoological 
Congress of “Grigore Antipa” Museum, 22-25 November 2017, Bucharest, Book of abstracts, 
pp. 161-162. 
 
Lista comunicărilor ştiinţifice sub formă de postere (1) prezentate în cadrul altor 
Conferințe internaționale: 
1. PETRESCU, A. M., L. MOLDOVAN, O. ZARNESCU, 2017 - Structural and ultrastructural 
description of the ovarian wall in astacid crayfish, Astacus leptodactylus. 15th International 
Congress of Histochemistry and Cytochemistry - From Molecules to Diseases, Antalya, 
18-21 May 2017, p. 335, http://ichc2017.com/ICHC-ABSTRACT_BOOK_BASKI.pdf 
 
Referențierea științifică („peer-review”) a unor lucrări (realizată la solicitarea diferitelor 
reviste științifice): 
- 7 dintre specialiștii MNINGA au realizat revizia științifică a 10 lucrări (manuscrise) 
pentru 8 reviste științifice (Acarologia; Genes; Natura Croatica; Nymphaea; Oltenia. Studii 
şi comunicări. Ştiinţele Naturii; Parasites & Vectors; Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle 
“Grigore Antipa”; Zootaxa), a 3 teze de doctorat și a unei propuneri de proiect de 
cercetare; 
 
10. Lista reviziilor științifice realizate: 

http://ichc2017.com/ICHC-ABSTRACT_BOOK_BASKI.pdf
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Pentru manuscrisele unor lucrări științifice: 
1. Dr. Costică Adam, referent științific a două manuscrise, la solicitarea editorului 
următoarei reviste: 
Pentru revista Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii: 
Titlul: Insect Ectoparasites on the White Stork, Ciconia ciconia (L.) (Ciconiiformes: 
Ciconiidae), during the Breeding Period in the Extreme East of Algeria. Autori: Bouguessa-
Cheriak Linda, Doumandji S. E., Ould Messaoud S., Marniche F. 
Titlul: Parasitic Study of Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) (Aves: Ardeidae) in Northeastern 
Wetlands of Algeria. Autori: Ines Temimi, Faiza Marniche, Amel Lazli, Amel Milla, Bilal Dik. 
 
2. Dr. Gabriel Bogdan Chișamera, referent științific al unui manuscris, la solicitarea 
editorului următoarei reviste: 
Pentru revista Genes: 
Exceptional chromosomal evolution and the courses of speciation of blind mole rats 
Nannospalax leucodon (Spalacidae, Rodentia) from the South-Eastern Europe. Authors: Ivo 
Savić, Duško Ćirović, Vanja Bugarski-Stanojević. 
 
3. Dr. Ioana Cristina Constantinescu, referent științific a 3 manuscrise, la solicitarea 
editorilor următoarelor reviste: 
Pentru revista Parasites & Vectors: 
Fabio Akashi Hernandes, Barry M. Oconnor, Out of Africa: the mite community (Arachnida: 
Acariformes) of the common waxbill, Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) (Passeriformes: 
Estrildidae) in Brazil. 
 
Pentru revista Acarologia: 
Sergey V. Mironov, Sergio Bermudez, Feather mites (Acari: Analgoidea) associated with the 
hairy woodpecker Leuconotopicus villosus (Piciformes: Picidae) in Panama. 
 
Pentru revista Zootaxa: 
Sergey V. Mironov, R. Ehrnsberger, Jacek Dabert, Feather mites of the genera Dubininia 
and Cacatualges (Acari: Xolalgidae) associated with parrots (Aves: Psittaciformes) of the Old 
World. 
 
4. Dr. Elena Iulia Iorgu, referent științific al unui manuscris, la solicitarea editorului 
următoarei reviste: 
Pentru revista Nymphaea: 
Gagiu, A. 2017. Eurycantha calcarata (Lucas, 1869) (Phasmatodea, Phasmatidae), an 
Australasian stick-insect found for the first time in Romania. Nymphaea 44 (in press) 
 
5. Dr. Ionuț Ștefan Iorgu, referent științific al unui manuscris, la solicitarea editorului 
următoarei reviste: 
Pentru revista Natura Croatica: 
Bogdanović T., Rebrina F., Tvrtković N. (2017) First finding of Steppe mole cricket 
Gryllotalpa stepposa (Orthoptera: Gryllotalpidae) in Croatia. Natura Croatica 26(1): 123-128. 
 
6. Dr. Angela Petrescu, referent științific a două manuscrise, la solicitarea editorului 
următoarei reviste: 
Pentru revista Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”: 
Migration Strategies of Common Buzzard (Buteo buteo Linnaeus, 1758) in Dobruja a 
autorilor Cătălin-Răzvan Stanciu, Răzvan Zaharia, Gabriel-Bogdan Chișamera, Ioana 
Cobzaru, Viorel-Dumitru Gavril, Dumitru Murariu. 
Aspects regarding Raptors Migration over the Black Sea a autorilor Cătălin Răzvan Sanciu, 
Răzvan Zaharia, Gabriel-Bogdan Chișamera, Ioana Cobzaru, Viorel Dumitru Gavril, Răzvan 
Valentin Popescu –Mirceni, Dumitru Murariu. 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

31 

 

 
Pentru teze de doctorat: 
1. Dr. Gabriel Bogdan Chișamera, referent științific a 3 teze de doctorat din cadrul 
Universității din București: 
Au fost redactate referate asupra următoarelor trei teze de doctorat: 
Referat asupra tezei de doctorat cu titlul: „Studiu comparativ privind biologia, ecologia 
vidrei – Lutra lutra (L., 1758) în două habitate diferite: Parcul Natural Putna Vrancea și 
SCI Lunca Siretului Inferior” elaborată de domnul Bouroş George în vederea obținerii 
titlului de doctor în biologie (în calitate de membru specialist pentru analiza tezei, numit prin 
Ordinul Rectorului Universităţi din Bucureşti nr. 150 din 01 martie 2017) 
Referat asupra tezei de doctorat cu titlul: “Sistematica, biologia, dinamica populațiilor și 
corelarea prezenței păsărilor (Aves) cu tipurile de habitate și influența antropică din 
Lunca Siretului Inferior” elaborată de domnul Matei-Ionuț Dragomir, în vederea obținerii 
titlului de doctor în biologie. (în calitate de membru specialist pentru analiza tezei, numit prin 
Ordinul Rectorului Universităţi din Bucureşti nr. 295 din 10 aprilie 2017) 
Referat asupra tezei de doctorat cu titlul: „Studiu privind biologia şi dinamica 
populațiilor de păsări răpitoare de zi (Aves: Falconiformes) din Dobrogea” elaborată de 
domnul Stanciu Cătălin-Răzvan pentru obținerea titlului de doctor în biologie. (în calitate de 
membru specialist pentru analiza tezei, numit prin Ordinul Rectorului Universităţi din 
Bucureşti nr. 352 din 08 mai 2017) 
 
11. Proiecte de cercetare științifică, finanțate de UEFISCDI, finalizate în 2017: 
- 3 proiecte: 
1. Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populationali (marimea 
efectivului, diversitatea genetica, grad de fragmentare) necesari in managementul 
conservativ al speciilor animale Natura 2000 (SCIGEN); codul proiectului: PN-II-PT-
PCCA-2013-4-1489; perioada 2014-2017; proiectul cu numărul de contract 113/2014; 
director de proiect: Dr. Luis Ovidiu Popa; Au fost întocmite: raportul ştiinţific – fază 
intermediară – an 2017 și raportul ştiinţific final – anii 2014-2017. De asemenea, a fost 
organizat workshop-ul pentru promovarea lucrării Ghid metodologic de estimare a 
dimensiunii efective a populaţiei, la Staţiunea Zoologică Sinaia, în 18-19 noiembrie 2017; 
 
2. Modelarea epidemiologica complexa a infecțiilor cauzate de virusul West Nile prin 
corelare interdisciplinară utilizând date imagistice colectate cu sisteme de senzori și 
drone; coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
Imunologie „Cantacuzino” (tipul de Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, codul 
proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0718), partener: Muzeul Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”; perioada 2014-2017; Contract/Acord ferm de colaborare nr: 5 / 30.07.2014; 
responsabil științific al proiectului: Dr. Angela Petrescu. A fost întocmit Raportul științific final. 
 
3. Istoria evolutivă a unui grup de specii de cosași (Isophya camptoxypha) extrapolată 
utilizând metode acustice, moleculare și de modelare a nișei ecologice; PN-II-RU-TE; 
perioada 2015-2017; director de proiect: Dr. Ionuț Ștefan Iorgu. A fost întocmit Raportul 
științific final. 
 
12. Proiecte de cercetare științifică, finanțate de Uniunea Europeană, implementate 
parțial în 2017: 
- 1 proiect: 
1. Proiect: Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise; Tipul proiectului: proiect 
european de tip MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training 
Networks (ITN-ETN), finanțat în cadrul programului HORIZON 2020; Perioada de 
desfășurare: 01.03.2015 - 28.02.2019; Numărul proiectului: 2 / 12.03.2015 (642973 — 
PRIDE — H2020-MSCA-ITN-2014); Responsabil proiect din partea MNINGA: Dr. Luis 
Ovidiu Popa; 
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13. Colaborări interne şi internaţionale (cu instituţii şi specialişti): 
 
Colaborări cu instituții din România: 
- 22 instituții, dintre care 8 universități, 7 institute de cercetare, 1 regie autonomă, 3 
asociații (ONG-uri), 2 administrații de parcuri naționale/naturale, 1 minister. 
Lista instituțiilor colaboratoare: 
- Universitatea din București – Facultatea de Biologie 
- Universitatea “Ovidius” Constanța 
- Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București 
- Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
- Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
- Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 
- Universitatea Transilvania din Brașov 
- Universitatea de Vest din Timișoara 
- Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (protocol de colaborare semnat) 
- Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină 
(GeoEcoMar) (protocol de colaborare semnat) 
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (București) 
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
„Cantacuzino” (București) 
- Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța (este în 
curs de semnare un protocol de colaborare) 
- Institutul Geologic al României - Muzeul Național de Geologie (protocol de colaborare 
semnat) 
- Institutul de Biologie București al Academiei Române (acord de asociere pentru elaborare 
proiect) 
- Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din București, Academia Română 
- Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC - CLUB 
(Constanța, România) 
- Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani, România) 
- Asociația Parcul Natural Văcărești (protocol de colaborare semnat) 
- Administrația Parcului Național Ceahlău, Durău, jud. Neamț 
- Administrația Parcului Natural Comana, jud. Giurgiu 
- Ministerul Mediului (acord de asociere pentru elaborare proiect) 
 
Alte colaborări internaționale: 
- colaborări internaționale cu 8 instituții din 3 țări (Germania, Olanda și Regatul Unit), în 
cadrul proiectului cu numărul de contract 2 / 12.03.2015 (642973 — PRIDE — H2020-
MSCA-ITN-2014; Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise - proiect european 
de tip MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-
ETN), finanțat în cadrul programului HORIZON 2020): 
• Stichting Naturalis Biodiversity Center (NATURALIS) (Leiden, Olanda); 
• Justus-Liebig-Universitaet Giessen (Germania); 
• Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) (Olanda); 
• GIMARIS (GiMaRIS) VOF (Leiderdorp, Olanda); 
• Brunel University, Uxbridge (Regatul Unit); 
• University of Bristol (Bristol, Regatul Unit); 
• The University of Reading (Reading, Regatul Unit); 
• Universitaet Bremen (Bremen, Germania); 
 
- colaborare internațională cu Institute for Evolutionary Ecology of National Academy 
of Sciences of Ukraine (Academia Națională de Științe a Ucrainei), în cadrul proiectului 
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„Biodiversity of cyclopoid copepods (Crustacea: Copepoda: Cyclopidae) in Ukraine and 
Romania”; 
 
- Muzeul a semnat deja, de aproape patru ani, 3 protocoale de colaborare cu 3 instituții 
din 3 țări (India, Iran și Camerun): 
• 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) 
 
- Au fost demarate deja și procedurile de semnare a încă 2 protocoale de colaborare cu 
următoarele instituții: 
• Institute of Biology, UNAM, Mexico City (Mexic); 
• University Moulay Ismail of Meknes (Maroc); 
 
Alte colaborări: 
- cu Universitatea Ovidius din Constanța care desfășoară Proiectul nr. 18586/27.11.2015, 
“Management concept for Central European vineyard ecosystems: Promoting Ecosystem 
Services in Grapes” în cadrul programului BIODIVERSA/FACCE-JPI, parte din schema UE 
ERA-NET (FP7) – UNIVERSITATEA OVIDIUS; Au fost realizate în cadrul Laboratorului de 
Biologie Moleculară al Muzeului, următoarele: amplificare fragment 16 S – 120 probe; 
asamblare în plăci în vederea trimiterii probelor în Canada la secvențiat; 
 
14. Deplasări în teren: 

Deplasări în teren, în România, pe județe: 
- 29 județe și împrejurimile Bucureștiului; 

Lista județelor: 
- Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Buzău, 
Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, 
Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, 
Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea; 

 
Deplasări în teren, în România, pe oameni și număr de zile: 

- în total, au fost efectuate 204 zile de teren (de către 9 specialiști); 
 

Material biologic colectat în cadrul deplasărilor efectuate în teren: 
- 12328 exemplare colectate (11620 nevertebrate și 708 vertebrate); 
- 55 exoschelete de coleoptere prelevate pentru analize genetice; 
 

Încadrarea pe grupe taxonomice a materialului colectat: 
- Nematoda: 55 exemplare (colectate de la 6 păsări din 5 specii); 
- Mollusca: Gastropoda: 153 exemplare (preponderent Helicidae) 
- Acari: 3000 exemplare (peste 1300 exemplare au fost colectate de pe 145 de 
păsări vii capturate la Hagieni, județul Ialomița; peste 1700 exemplare au fost 
colectate de pe 52 păsări în alcool din Indonezia, 47 păsări congelate, naturalizate 
sau balg din România, Siria și Noua Guinee); 
- Orthoptera: 502 exemplare; 
- Phthiraptera: 2000 exemplare (peste 1700 exemplare au fost colectate de pe 
145 de păsări vii capturate la Hagieni, județul Ialomița; peste 300 exemplare au 
fost colectate de pe 52 păsări în alcool din Indonezia, 47 păsări congelate, 
naturalizate sau balg din România, Siria și Noua Guinee); 
- Hemiptera: 1226 exemplare; 
- Coleoptera: 4044 exemplare și 55 exoschelete; 
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- Hymenoptera: 20 exemplare; 
- Nevertebrate neidentificate la nivel de grup: 620 exemplare; 
- Amphibia: Urodela: 3 exemplare; 
- Reptilia: Serpentes: 5 exemplare; 
- Mammalia: 700 exemplare (carnivore, rozătoare, insectivore şi chiroptere) 
(provenite din colectări de teren şi mici donaţii ocazionale); 

 
Triere material biologic (uscat/ în alcool): 2598 exemplare de nevertebrate (din grupele 
Mollusca, Arachnida, Crustacea, Orthoptera, Heteroptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Lepidoptera) au fost triate pe grupe taxonomice (ordine sau chiar familii); au fost 
triați pe specii 30 de indivizi din Clasa Reptilia; 

 
Preparare material biologic: 

- Preparate microscopice (în mediu de includere între lamă și lamelă 
microscopică): realizarea a 174 preparate microscopice permanente (mediul de 
includere fiind reprezentat de soluția Hoyer) (pentru exemplare de Acarina: 
Analgoidea); 
 
- Preparate umede (în alcool): realizarea a 213 preparate umede (Mollusca: 
Gastropoda: Helicidae: 150 preparate umede; Acarina: Analgoidea: 63 preparate 
umede); 
 
- Preparate uscate: prepararea prin uscare a peste 2500 ingluvii de Asio otus  
 

Etichetare material biologic (preparat/în alcool): 
- Tot materialul colectat în teren sau nou introdus în colecții a fost etichetat; 
- Toate preparatele realizate (microscopice, umede sau uscate) au fost etichetate; 
- Realizarea a 302 etichete pentru decapodele provenite din Expediția Muzeului 

Antipa în Arhipelagul Indonezian (1991); 
- Refacerea etichetelor (331 etichete) pentru 1892 exemplare de aranee (din 331 

tubușoare) din cadrul Colecției de aranee „Alexandru Roșca”; 
 

15. Introduceri noi în bazele de date cu evidența colecțiilor muzeului: 
- Număr de introduceri în Bazele de date ale colecțiilor MNINGA: 

- Acarina, Analgoidea: 174 de introduceri în baza de date Excel a colecției de 
preparate microscopice fixe cu acarieni de pene; 

 
16. Verificări și corecturi ale introducerilor vechi în bazele de date cu evidența 
colecțiilor muzeului: 

- Au fost verificate din punct de vedere taxonomic, piesele din cadrul donației și 
colecției Gabriel Foucher (38 exemplare, 37 specii, 34 genuri, 18 familii, 9 ordine); 

 
Alte verificări ale colecţiilor (scriptic şi faptic): 

- Verificarea și actualizarea denumirilor științifice (acolo unde a fost necesar), 
precum și rescrierea în tuș a etichetelor din 331 tubușoare (conținând 1892 
exemplare de păianjeni) existente în 7 borcane din cadrul Colecției de Araneae 
„Alexandru Roșca”; 
 
- Realizarea documentației necesare pentru propunerea spre clasare în categoria 
Tezaur a 17 piese din cadrul Colecției de Etnografie; pentru finalizarea acestor 
clasări, se va contacta un expert acreditat în etnografie; 
 
- Documentație în arhivele muzeului, privind actele de vânzare-cumparare a 
materialului de la Gustav Schneider (Elveția) de către Antipa; au fost identificate 
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100 de specii cu 107 exemplare din colecțiile actuale existente (nevertebrate și 
păsări); 
 
- S-a continuat activitatea de aranjare a colecțiilor de micromamifere după criterii 
taxonomice și după tipul de preparare (balg, piele), cu această ocazie realizând și 
verificarea scriptică și faptică a acestora. Total piese verificate: aprox. 1000 piese 
(pielicele, cranii și balguri micromamifere); 

 
17. Inventarierea/evidenţa primară a materialului neinventariat aflat în muzeu: 

- Realizarea evidenței primare pentru 12330 exemplare/piese/probe (5251 
nevertebrate, 7079 vertebrate): 

- Acarina: Analgoidea: 5251 exemplare (au fost completate 237 de intrări în 
registrul de evidență primară al colecției de acarieni de pene); 
 
- Pisces: 7000 exemplare (material din Colecția „Bănărescu-Nalbant”; împreună 
cu materialul lucrat în 2016, s-a depășit cifra de 10000 exemplare; urmează 
introducerea în inventar a tuturor acestor exemplare); 
 
- Reptilia: 25 exemplare (indivizi colectați în cadrul expedițiilor efectuate de 
muzeu); 
 
- Aves: 54 exemplare (46 de păsări din 14 specii donate de domnii Cătălin 
Stanciu și Nicolae Pârlog; 8 păsări din 3 specii donate de Laboratorul de Biologie 
moleculară pentru colecția de păsări; toate aceste păsări au fost determinate, triate 
și etichetate); 

 
18. Fişe de obiect realizate (programul DocPat) pe baza datelor furnizate de 
specialistul în grupul sistematic căruia îi aparţine materialul din colecţiile încredinţate 
spre gestionare: 

- 300 fișe de obiect realizate în programul DocPat (pentru piese din categoria Fond); 
Fișe de obiect realizate pentru diferite grupe taxonomice: 
- Crustacea, Peracarida, Cumacea, Bodotriidae: 150 fișe (completarea cu date 
legate de încadrare sistematică, dimensiune, sex, mod de preparare, datele 
complete ale modului de colectare și detalierea stațiilor de colectare- adâncime, 
coordonate geografice, biotop); 
- Odonata: 150 fișe (pentru exemplare din Fauna României); 

 
19. Interviuri acordate: 12 interviuri (1 la Antena 1; 1 pentru PressOne; 1 la Prima TV; 1 la 
PRO TV; 2 la Radio România Cultural; 1 la Realitatea TV; 1 la SOMAX TV Botoșani; 1 la 
TVH; 2 la TVR 1; 1 pentru presă). 
 
20. Participare emisiuni Radio/TV: 

Emisiuni Radio: 
- 24 mai 2017: emisiunea Știința în cuvinte potrivite dedicată Zilei Muzeului 

„Grigore Antipa” (Radio Romania Cultural), emisiune transmisă în direct din 
holul central al Muzeului. Realizatori: Corina Negrea și Dan Manolache. 
Emisiunea a fost dedicată inaugurării expoziției temporare O Prietenie Regală. 
Grigore Antipa și Regii României 1892-1944. Invitați: un specialist din cadrul 
departamentului (Dr. Oana Paula Popa, curatorul expoziției); 

 
- 15 noiembrie 2017: emisiunea Știința în cuvinte potrivite (Radio Romania 

Cultural). Realizatori: Corina Negrea și Dan Manolache. Invitați: mai mulți 
specialiști din cadrul departamentului (Dr. Modest Guțu, Dr. Iorgu Petrescu, Dr. 
Angela Petrescu, Dr. Oana Paula Popa, Dr. Costică Adam).  
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- 10 mai 2017: Ziua Internationala a Arborilor și Păsărilor (Radio FM.ro), 

doamna Dr. Angela Petrescu a vorbit timp de 10 minute pe tema „De ce 
păsările sunt importante în ecosistemul unui oraș?”; 

 
Emisiuni TV: 
- Neața cu Răzvan și Dani! – 17 iulie 2017 (Antena 1). Doamna Dr. Angela 

Petrescu a acordat un interviu despre Şcoala de vară de la Muzeul „Grigore 
Antipa” - ediţia 2017!; 

- Prietenii de la 11 (Antena 1). Doamna Dr. Angela Petrescu a acordat un 
interviu despre Şcoala de vară de la Muzeul „Grigore Antipa”; 
https://a1.ro/prietenii-de-la-11/video/scoala-de-vara-de-la-muzeul-grigore-
antipa-editia-2017-id675982.html 

- Ediţie specială a dezbaterilor „Historia”, moderată de Ciprian Stoleru şi 
transmisă în direct, pe site-ul adevarul.ro. Invitat: Oana Paula Popa, șef al 
Departamentului de Biologie Moleculară din cadrul Muzeului Naţional de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”; 

 
21. Alte activități susținute către publicul larg: 

- Realizarea unor fotografii cu fluturii din expoziția de fluturi vii „Culorile prind 
aripi”; 

 
- Pregătirea de materiale (fotografii și descriere) pentru pagina de Instagram a 

muzeului; 
 
- Deplasarea unora dintre specialiștii departamentului (Dr. Oana Paula Popa, Dr. 

Ana-Maria Petrescu și Dr. Ana Maria Krapal) la Botoşani, în perioada 30.10-
02.11.2017, în vederea montării și/sau participării la vernisajul expoziţiei 
“Grigore Antipa - 150”, organizată de MNINGA în colaborare cu Muzeul 
Judeţean Botoşani; 

 
- Organizarea unui workshop de prezentare și lansare a volumului „Ghid 

metodologic de estimare a dimensiunii efective a populaţiei”, în cadrul 
proiectului „Protocol genetic pentru estimarea unor parametri populaţionali 
(mărimea efectivului, diversitatea genetică, grad de fragmentare) necesari în 
managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000” (SCIGEN); 
workshopul s-a desfășurat în data de 19 septembrie 2017 la Staţiunea 
Zoologică Sinaia; 

 
22. Al nouălea Congres Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (CZGA 
2017): 

Tipuri de activități desfășurate: 
- lansare anunţ şi invitaţii de participare; 
- actualizarea și întreținerea site-ului oficial al acestei manifestări ştiinţifice – 

www.czga.ro; 
- menţinerea corespondenţei cu participanţii – 781 de e-mailuri (323 de e-

mailuri primite și 458 trimise); 
- realizarea programului de desfăşurare al congresului, editarea volumului de 

rezumate – 185 pp.; 
- actualizarea bazei de date ce cuprinde contactele posibililor participanți; 
- realizarea și pregătirea materialelor și 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; 

https://a1.ro/prietenii-de-la-11/video/scoala-de-vara-de-la-muzeul-grigore-antipa-editia-2017-id675982.html
https://a1.ro/prietenii-de-la-11/video/scoala-de-vara-de-la-muzeul-grigore-antipa-editia-2017-id675982.html
http://www.czga.ro/
http://www.czga.ro/
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- traducerea în limba engleză a unora dintre abstractele pentru CZGA; 
- corectarea volumului de abstracte al congresului (185 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; 

- primirea și înregistrarea participanților la congres și distribuirea către aceștia a 
materialelor informative; 

- implicarea în personalizarea premiilor pentru Concursul de postere, din cadrul 
evenimentului; 

 
Numărul total al specialiștilor înscriși:  

- 214 de specialiști din cadrul a 62 de universități și instituții de profil. 
 
Din străinătate: 
- 39 de participanţi dinurmătoarele 15 ţări: Algeria (2), Austria (3), Belgia 
(1), Bulgaria (2), Georgia (1), Grecia (1), Iran (3), Italia (1), Macedonia (2), 
Maroc (2), Moldova (16), Polonia (1), Rusia (1), Spania (2), Ucraina (1). 
- Instituțiile de afiliere ale participanților din străinătate au fost în număr 
de 24 (Universităţi – 11; Institute / Muzee / ONG-uri – 12; Operatori 
economici – 1). 
 
Din România: 
- 175 de participanți: dintre care: 14 elevi olimpici și 21 studenți; 
- Instituțiile de afiliere ale participanților din România: 38 (Universităţi – 
7; Institute / Muzee / Agenţii / Ministere – 14; ONG-uri – 2; operatori 
economici – 7; Licee / Şcoli – 8). 

 
Comunicări știinţifice prezentate: au fost susținute 10 prezentări plenare de către 
personalități ştiințifice internaționale: 

1. Dragan P. CHOBANOV – Species delimitation in singing Orthoptera: 
markers, problems and (sometimes) solutions 
2. Dan COGĂLNICEANU, Laurenţiu ROZYLOWOCZ, Ruben IOSIF, 
Florina, STĂNESCU, Paul SZÉKELY – Mapping the distribution of 
amphibians and reptiles in Romania – present situation and trends 
3. Johan MICHAUX – The revolution of new genetic tools for the study of of 
the ecology of rare or elusive species, using non-invasive approaches 
4. Oana Teodora MOLDOVAN – Subterranean fauna as proxy for the 
climate change impact on surface ecosystems 
5. Dumitru MURARIU – Scientific research on natural history in today’s 
society 
6. Margarita G. PONOMARENKO – Modern problems in phylogenetic and 
taxonomic analysis (on the example of micromoths) 
7. Luis Ovidiu POPA, Oana Paula POPA – Grigore Antipa – Beginnings 
8. Eduardo ROLDÁN – Male reproductive function and assisted 
reproductive techniques for endangered felids and ungulates 
9. Stylianos SIMAIAKIS, Cyril HAMMOUD, Sanne JUCH, Kenneth 
RIJSDIJK – Diveristy and distribution patterns of centipedes (Myriapoda: 
Chilopoda) in the Aegean Archipelago (Greece) 
10. Frank E. ZACHOS – Species. Old problems, new insights 

 
Comunicări știinţifice prezentate: 
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- Dintre restul comunicărilor științifice, 37 dintre comunicări au fost prezentate 
oral, iar restul de 75 sub formă de postere. 
 
Toate lucrările prezentate în cadrul Congresului au fost publicate într-un volum de 
rezumate al Congresului ce are codul ISSN on-line: 2457-9777, ISSN-L: 2457-
9769 / ISSN print: 2457-9769, ISSN-L: 2457-9769: L. O. Popa, C. Adam, G. 
Chişamera, E. Iorgu, D. Murariu, O. P. Popa (eds) 2017. International Zoological 
Congress of “Grigore Antipa” Museum - Book of abstracts. “Grigore Antipa” 
National Museum of Natural History, 22-25 November 2017, Romania. 
 
Activități conexe: 
- În perioada de desfăsurare a CZGA 2017, s-au desfăsurat și următoarele trei 
activități conexe: 

1. Vizitarea expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” (desfăşurată în seara zilei de 24 noiembrie 2017, cu toţi 
participanţii la Congres); 

2. Efectuarea unor vizite de lucru în cadrul Laboratorului de Biologie 
Moleculară al Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (în 
serile zilelor de 22 şi 24 noiembrie 2017); 

3. Workshop asupra importanţei colecţiilor muzeale de istorie naturală în 
cadrul cercetărilor zoologice. Vizitarea depozitelor în care sunt păstrate și 
conservate colecțiile științifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”; 

4. Efectuarea unei vizite de lucru a doamnei dr. Margarita G. Ponomarenko 
(invitat special la Congres) în cadrul colecţiei de lepidoptere “A. Caradja” 
a Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” (în perioada 21 
noiembrie – 01 decembrie 2017) 

5. Expoziţia temporară „O prietenie regală: Grigore Antipa şi Regii 
României. 1892-1944”. (realizată de Muzeul Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” în parteneriat cu Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul 
Naţional Peleş, Muzeul Municipiului Bucureşti, Historia, Armada 
Advertising Agency şi New Folder Creative Production Studio) (vernisată 
în prima zi a Congresului, 22 noiembrie 2017). 

 
23. Simpozionul „150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa”: 

Tipuri de activități desfășurate: 
- participarea la realizarea planului de organizare; 
- redactarea unei liste cu potenţiali invitaţi (55 de persoane, cu următoarele 

specificații: afilierea, funcţie, adresele de e-mail şi numere de contact); 
- redactarea unei propuneri de invitaţie oficială; 

 
IV. Activitate Redacțională: 
 
1. Activitate Travaux: 

- Editarea și publicarea volumului 60 (1 și 2) al revistei muzeului Travaux du Muséum 
National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» (un total de 581 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 (18 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 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

39 

 

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); 

- Tehnoredactarea conform formatului impus de revistă şi pregătirea textelor 
pentru predare la tipografie (581 pagini); 

- Verificarea corectitudinii traducerii în limba engleză a lucrărilor publicate în 
volumul 60 ale revistei Travaux (581 pagini); 

- Realizarea a două corecturi integrale şi o verificare în vederea acordării „Bun de 
tipar” pentru Travaux 60 (parcurgerea celor 581 de pagini); 

- Actualizarea site-ului oficial al revistei: www.travaux.ro; 
- Implicarea membrilor colegiului de redacție al revistei în desfășurarea tuturor 

acestor activități. 
 

Volumul de rezumate al celei de-a noua ediţii a Congresului Internațional de Zoologie 
al Muzeului „Grigore Antipa”: 

- Editarea şi publicarea volumului de rezumate al celei de-a noua ediţie a 
Congresului Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (CZGA 
2017) (185 pagini; tehnoredactarea conform formatului impus de publicație; 
verificarea corectitudinii traducerii în limba engleză a rezumatelor; efectuarea 
corecturilor şi verificărilor în vederea acordării „Bun de tipar” pentru volum); 

- Volumul de rezumate al Congresului are codul ISSN on-line: 2457-9777, 
ISSN-L: 2457-9769 / ISSN print: 2457-9769, ISSN-L: 2457-9769 și în el au fost 
publicate toate lucrările prezentate în cadrul celei de-a noua ediții a acestei 
manifestări științifice (CZGA 2017). 

 
2. Activități desfășurate în cadrul altor proiecte editoriale: 

- „O prietenie regală: Grigore Antipa şi regii României. 1892-1944”: 
- Initierea proiectului de către Dr. Oana Paula Popa și redactarea catalogului. 

 
- „MNINGA – TOP 100”: 

- Elaborarea textelor pentru piesele reprezentate de mamifere și care vor fi 
incluse în publicație. 

- Corectura tuturor textelor elaborate până în prezent; 
 

- „Catalogul expoziției „Venin – frumuseți de neatins””: 
- Initierea proiectului de către Dr. Oana Paula Popa și editarea catalogului. 
- Elaborarea tuturor textelor apărute în catalog. 
 

- „Păsări de colecție. Carte de colorat”: 
- Initierea proiectului de către Dr. Oana Paula Popa si participarea la editarea 

lui. 
 

- „Libertatea lui Gecko”: 
- Efectuarea corecturilor şi verificărilor în vederea acordării „Bun de tipar” pentru 

carte; 
- Editarea și publicarea cărții; 
 

- Alte proiecte editoriale: 
- Prelucrare date, elaborare text (pentru aproximativ 80 de specii), elaborare 

hărți (110 hărți) și prelucrare fotografii digitale pentru cartea “The Orthoptera 
of Dobrogea”; 

http://www.travaux.ro/
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- Colaborare cu ROMFILATELIA: 2017 - Vidra şi Morun; 2017 - Specii 
dispărute; 2017 - «150 de ani de la naşterea lui Antipa»; 

 
3. Activități specifice desfășurate în cadrul Editurii Muzeului Antipa: 

- Înființarea și înregistrarea oficială a Editurii Muzeul Antipa; 
- Obținerea descrierilor CIP ale Bibliotecii Naționale a României, pentru toate 

cele 4 cărți editate de Editura Muzeul Antipa; 
 

4. Realizare și editare fotografii din expoziția permanentă a muzeului: 
- Prelucrare fotografii din cadrul expoziției permanente a muzeului pentru a fi 

folosite la promovarea instituției (Facebook, Instagram) – 28 de fotografii; 
 
5. Alte activităţi redacționale, traduceri, corecturi şi verificări: 

- Traducere diferite texte (lucrări de specialitate, prezentări pentru manifestări 
științifice, referate, CV-uri, corespondență, documente contabile) în limba 
engleză (aprox. 33 pp.); verificarea corectitudinii traducerii în limba engleză a 
unor texte de specialitate (9 pp.); 

 
6. Activități specifice bibliotecii MNINGA: 
Desfăşurarea activităţilor curente specifice: 

Pentru fondul bibliotecii (achiziţie, inventariere, catalogare-indexare, 
verificarea fondului existent): 

- Fişe de evidenţă primară: 191 periodice; 
- Cotări realizate: pentru 72 de monografii (provenite în urma unor achiziții și 

donații); 
- Inventarieri realizate pentru periodice şi cărţi primite: 263 de înregistrări; 
- Întocmire de fişe noi: 144 de fișe noi întocmite pentru monografiile 

(provenite în urma unor achiziții și donații) recent intrate în fondul de carte al 
bibliotecii; 

- Actualizare şi completare de fişe: 382 de fise de la evidența primară și din 
Catalogul alfabetic al periodicelor; 

- Refacerea de fișe: 12 de fișe au fost refăcute din cauza deteriorării avansate; 
Aşezarea la raft a publicaţiilor inventariate: 

- toate cele 263 de periodice și cărți primite și inventariate sunt asezate la raft 
cu excepția celor împrumutate de către specialiștii muzeului; 

 
7. Organizarea spaţiului şi asigurarea accesului la fond: 

- Reorganizarea și rearanjarea fondului de carte: 
- Cărți translocate (în total 17720 de unități bibliografice): începând cu 

luna ianuarie 2017 au fost numărate și translocate un număr total de 
7102 volume ale revistei științifice „Travaux du Museum National 
d’Histoire Naturelle Grigore Antipa” în noul spațiu de depozitare 
(dulapurile metalice noi aflate la demisol). Au fost translocate aproximativ 
3000 de cărți si reviste din Depozitul de Carte Veche, deoarece s-a lucrat 
la consolidarea unuia dintre pereții acestui depozit. A fost eliberat 
depozitul de carte „Grigore Antipa” unde erau depozitate 6866 de volume 
și extrase din acest fond, plus 452 de lucrări din donația „Aristide 
Caradja” și aproximativ 300 de lucrări ce aparțineau fondului de carte 
veche. Toate cele 6866 lucrări din fondul de carte „Grigore Antipa”, ce 
sunt așezate în cutii, au fost relocate într-un alt depozit al bibliotecii și 
asezate pe rafturi; 
 

- Amenajarea spațiului: 
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- În scopul modernizării Sălii Centrale a Bibliotecii Muzeului și 
amenajării unui spațiu de lectură, au fost efectuate următoarele activități: 
pentru a facilita accesul la cărțile aflate în bibliotecă, în această sală au 
fost mutate, verificate în registre și fișele cărților, până în acest moment, 
următoarele cote : a) cota I monografie: 1446 de cărți și extrase; b) cota II 
monografie: 7864 cărți și extrase. Totalul este de 9310 unități 
bibliografice mutate, verificate și așezate la raft, în această sală; 
 

- Amenajarea parțială a unui spațiu de lectură: 
- În scopul amenajării în Sala Centrală a Bibliotecii Muzeului a unui 

spațiu de lectură pentru utilizatori, au fost realizate următoarele lucruri: 
au fost achiziționate echipamentele electronice care vor fi puse la 
dispoziția utilizatorilor, în acest spațiu (laptopuri, licențe sisteme de 
operare, scannere, multifuncțională, prelungitoare cu protecție); de 
asemenea, au fost achiziționate și birouri operaționale și scaune pentru a 
putea fi amenajat complet acest spațiu de lectură (în mijlocul Sălii 
Centrale a Bibliotecii); 
 

- Crearea unor noi spații de depozitare pentru fondul de carte: 
- Deoarece cărțile și extrasele de la cotele I și II (monografie), au fost 

mutate în sala de lectură, în depozitul rămas gol, vor fi relocate cărți de 
la periodice cota II. Această cotă de carte este foarte mare, începând de 
la P.II.1 și până la P.II.1400 (aproximativ 24.000 de volume pentru 
periodicele din această cotă). După așezarea la raft în ordine 
crescătoare și cronologică, cele care nu vor avea loc în acest depozit, 
vor fi așezate tot în această ordine în depozitul mare al bibliotecii și în 
noile dulapuri metalice aflate la demisolul muzeului. 

- În sala de lectură urmează să fie mutate cotele III, IV si V (monografie), 
precum și donația „Popescu-Gorj” formată din cărți și extrase legate. 
După verificarea fiecărei lucrări și după rearanjarea la raft, dacă va 
rămâne spațiu, în sala de lectură va fi mutată și donația „Mircea Paucă”. 

- În depozitul de unde vor fi mutate (în sala de lectură) cotele III, IV, si V 
(monografie), vor fi mutate cărțile din fondul de carte veche al bibliotecii 
(acesta va fi viitorul de Depozit de Carte Veche). 

 
8. Asigurarea schimburilor interbibliotecare interne şi internaţionale cu revista 
Travaux: 

- Evidenţa confirmărilor de primire pentru schimburile interbibliotecare: 
- Realizarea evidenței confirmărilor trimise pentru primirea volumelor 
publicate de diferite instituții din lume (partenere de schimb 
interbibliotecar ale bibliotecii muzeului), la schimb cu revista Travaux; 

- Realizarea evidenței confirmărilor de primire a revistei Travaux 
(expediată de Muzeu în cursul anului 2017), confirmări trimise către 
Muzeu de diferite instituții din lume (partenere de schimb 
interbibliotecar ale bibliotecii muzeului); 

- Corespondența permanentă cu partenerii noștri de schimb; 
- Completarea unei evidențe privind situația relațiilor de schimb 
interbibliotecar cu revista Travaux; în prezent, avem 120 parteneri 
străini de schimb interbibliotecar și 10 din România; dintre partenerii 
din România, 2 sunt noi: Muzeul Brăilei „Carol I” și Institutul Naţional 
de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța; 

- Pregătirea şi expedierea coletelor în ţară şi în străinătate: 
- Întocmirea borderourilor și etichetelor necesare expedierii coletelor; 
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- Pregătirea (împachetare, etichetare și verificare după borderouri) a 
136 de colete cu volumul 59 (numerele 1 și 2) al revistei Travaux du 
Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa»; 

- Pregătirea a 262 de volume (de la vol.1 la vol.58) ale revistei Travaux 
du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, care au fost 
ambalate în 16 colete și trimise la diferite instituții din țară, sub formă 
de donație (conform contractelor de donație încheiate cu acestea); 

 
9. Activităţi cu utilizatorii din muzeu şi din exterior: 

- Asigurarea serviciului de lectură în sală: 
- În 2017, nu a putut fi asigurat acest serviciu din cauza lucrărilor de 
modernizare ale spațiului respectiv; 

- Asigurarea împrumuturilor de publicaţii: 
- Au fost acordate împrumuturi către 20 de utilizatori interni;  
- Din cauza lucrărilor de modernizare, o parte din fondul de carte al 

Bibliotecii nu a fost accesibil pe parcursul anului 2017; 
 

V. Program Evidenţa, conservarea, protejarea patrimoniului ştiinţific muzeal 

Evidenţa bunurilor de importanţă ştiinţifică aflate în patrimoniul MNINGA  prin 
bazele de date (Access, Excel) şi programul Docpat 

• Evidența prin baze de date Access – 983 înregistrări /1.603 exemplare 

- 423 înregistrări / 780 exemplare Colecția științifică de lepidoptere Fleck-
Montandon-Salay  

- 560 înregistrări / 823 exemplare Colecţiei științifică ing. Iuliu Szabó (achiziție 
2014) 

• Evidenta prin baze de date Excel – 1.884 înregistrări/ 8.013 exemplare 

- 153 înregistrari / 3347 exemplare / 18 familii Colecția de diptere ing. Igor 
Ceianu (inițial doar cu evidență primară)  

- 1169 înregistrări / 2418 exp /37 specii – Familia Stratiomyidae, Colecția 
științifică Diptera Fauna României 

- 250 înregistrări /1014 exemplare / continuare evidență Colecția de pești 
dulcicoli Bănărescu Nalbant 

- 156 înregistrări / 813 exp /53 specii Colecția științifică de Coleoptere 
Staphylinidae  

- 156 înregistrări / 421 exp / 11 specii Colecție studiu Coleoptera Scarabaeidae  

 

• Evidenta prin fișe analitice Docpat: 38 fişe / 579 ex  

- 38 fise / 579 exemplare / 21 specii Colecțiile de moluște (pe baza proceselor 
verbale de introducere în patrimoniu) 

• Evidența prin Registrul de inventar electronic (word):  

- completarea Colecției de Heteroptere Fauna României: 406 înregistrări / 203 
specii /3377 ex. 

 

A. Evidenţa bunurilor de importanţă ştiinţifică aflate în patrimoniul MNINGA  prin 

bazele de date (Access, Excel) şi programul Docpat    
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• Evidența prin baze de date Access – 5.884 inregistrări / 7167 exemplare 

- 2637 înregistrări / 3072 exemplare Colecția științifică de lepidoptere Fleck-

Montandon-Salay  

- 3068 înregistrări / 3915 exemplare Colecţiei științifică ing. Iuliu Szabó (achiziție 

2014) 

-   179 înregistrări / 180 eșantioane cu material herborizat – completare în baza de 

date a Colecției științifice de gale și insecte miniere 

 

• Evidenta prin baze de date Excel – 14.629 înregistrări/ 46.337 exemplare 

- 4392 inregistrari / 20756 exemplare / 47 familii Colecția de diptere ing. Igor Ceianu (inițial 

doar cu evidență primară)  

- 3186 înregistrări / 4088 exp /716 specii Colecția științifică de Hymenoptere (completare de 

informație în urma comasării, continuare 2016) 

- 2771 înregistrări/ 4706 exp /94 specii Familiile Bombyliidae și Stratiomyidae Colecția 

științifică Diptera Fauna României 

- 1025 înregistrări /5141 exemplare / 287 specii continuare evidență Colecția de pești 

dulcicoli Bănărescu Nalbant 

- 368 înregistrări/1739 exp/149 specii Colecția științifică de Coleoptere Staphylinidae  

- 905 înregistrări / 2181 exp / 36 specii Colecție studiu Coleoptera Scarabaeidae și 

Buprestidae 

- 616 înregistrari/1156 exp / 67 specii completare la Colecția Fauna României Ordinul 

Hymenoptera  

- 406 înregistrări /3377 exp /203 specii– completare la Colecția Fauna României Ordinul 

Heteroptera 

- 337 înregistrări/337 lame/47 specii/ Colecția de Crustacee Cyclopidae Adriana Damian-

Georgescu 

- 214 înregistrări/2177 exp/124 specii completare la Colecţia de moluşte  

- 182 înregistrări / 323 exp / 104 specii Colecţia de preparate microscopice – exemplare tip 

- 137 înregistrări /174 exp / 94 specii Colecția științifică acad. Nicolae Botnariuc  

-  59 înregistrări /95 exp/ 40 specii completarea evidenței Colecţiei de preparate umede – 

exemplare tip în vederea inventarierii 

-  31 înregistrări/87 exp/3 specii completare la Colecția științifică de Coleoptere Lucanidae.  

• Evidenta prin fișe analitice Docpat: 3048 fişe / 9726 ex  

- 1234 fișe /2731 exp / 929 specii Colecția Științifică de coleoptere Faună mondială  

-   235 fișe/ 2152 exemplare/ 88 specii Colecția Științifică de Pești Fauna României 
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- 1579 fise / 4843 exemplare / 163 specii Colecțiile de moluște (pe baza proceselor 

verbale de introducere în patrimoniu 1985-2017) 

- atasare 29 foto la 29 exemplare de reptile si amfibieni 

• Evidența prin Registrul de inventar electronic (word):  

- completarea Colecției de Heteroptere Fauna României: 406 înregistrări / 203 specii /3377 

ex. 

 

B. Inventariere/introducere în colecțiile de științele naturii cu referate și procese 

verbale de recepție și inventariere  

 

Total: 59.096 exemplare inventariate (insecte, moluște, acarieni, crustacee, pești, păsări).  

16.706 exemplare din diverse Colecții de studiu au trecut la Colecții științifice, în urma 

cercetării.  

Dezvoltare patrimoniu: 42.390 exemplare.  

La 31.12.2017 în patrimoniu, inventariate sunt 1.640.090 

 

Proces verbal 
de introducere 
în patrimoniu 

Colecția 
științifică 

Număr 
exempla

re 

Trans
fer de 

la  
colec

tii 
studi

u 

Exemplar
e nou 

introduse 
în 

patrimoni
u 

Numă
r 

specii 

Referat 
elaborat 

de 

Aria de 
colectare 

161/20.01.2017 Colecția 
științifică 
Diptera - 
Fauna 
României, 
Familia 
Syrphidae 

2426 2426   25 Corneliu 
Pârvu, 
Laura 
Ioniță 

România 

162/20.01.2017 Colecția 
științifică 
Hymenopt
era - 
Fauna 
României 

307 307   6 Alexandra 
Florina 
Popa 

Romania 

163/20.01.2017 Colecția 
științifică 
Familia 
Staphylini
dae 
(Coleopter
a) 

628 133 495 88 Melanya 
Stan 

România, 
Bulgaria 

177/20.01.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

46   46   Gabriela 
Andrei 

Oceanul 
Indian, 
Expeditiile 
Thalassa in 
Djibouti si 
Tanzania 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

45 

 

178/20.01.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

2292   2292 25 Ana Maria 
Krapal 

România, 
Urcraina, 
Turcia 

236/31.01.2017 Colecția 
de studiu 
Acarina 

18109   18109   Cristina 
Constantin
escu 

România 

237/31.01.2017 Colecția 
științifică 
Acarina 

505   505 13 Cristina 
Constantin
escu 

România, 
Coasta de 
Fildeș 

238/31.01.2017 Colecția 
științifică 
de 
Ornitologi
e 

80   80 2 Angela 
Petrescu 

donație 
Bogdan 
Petre (Zoo 
București) 

239/31.01.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

12381   12381 40 Ana Maria 
Krapal 

România, 
donație 
prof. dr. 
Alexandru 
Grossu 

246/31.01.2017 Colecția 
de 
Crustacee 
Cumacea 
exemplare 
tip 

85   85 25 Iorgu 
Peterscu 

donație dr. 
Nikolaos V. 
Schizas 

287/6.02.2017 Colecția 
de studiu 
Hymenopt
era 

946   946   Cristina 
Calefariu 

Maroc 

288/6.02.2017 Colecția 
științifică 
Familia 
Cerambyci
dae 
(Coleopter
a) 

116   116 40 Rodica 
Serafim 

România 

290/6.02.2017 Colecția 
de studiu 
Coleopter
a 

239   239   Melanya 
Stan 

România 

354/13.02.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

17   17   Gabriela 
Andrei 

Oceanul 
Indian, 
Expedițiile 
Thalassa în 
Djibouti și 
Tanzania 

650/14.03.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

273   273   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Nordului, 
Canalul 
Mânecii 

651/14.03.2017 Colecția 
științifică 
Hymenopt

103 103   4 Cristina 
Calefariu 

România 
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era - 
Fauna 
României 

678/15.03.2017 Colecția 
de studiu 
Coleopter
a 

1248   1248   Dana 
Ciopec 

Expeditie 
Zagora 
Maroc 

721/20.03.2017 Colecția 
științifică 
de 
Ihtyologie 

2152   2152 90 Alexandru 
Iftime si 
Aura Dinu 

Romania 

753/21.03.2017 Colecția 
științifică 
Coleopter
a-
Chrysomel
idae 

952 952   31 Rodica 
Serafim 

România, 
Turcia 

754/21.03.2017 Colecția 
științifică 
Hymenopt
era-Fauna 
României 

185 185   27 Cristina 
Calefariu 

România 

823/29.03.2017 Colecția 
științifică 
de 
Lucanidae 
(Coleopter
a) 

87 43 44 3 Melanya 
Stan 

România, 
Bulgaria 

1211/26.04.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

67   67   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Mediterană, 
Golful 
Marsilia 

1240/3.05.2017 Colecția 
științifică 
Diptera - 
Fauna 
României, 
Familia 
Rhagionid
ae 

1834 1834   25 Launa 
Ioniță/Mel
anya Stan 

Romania 

1265/4.05.2017 Colecția 
științifică 
de 
Crustacee 
Isopoda 

10   10 3 Iorgu 
Petrescu 

România 

1360/11.05.2017 Colecția 
științifică 
Coleopter
a-
Chrysomel
idae 

766 766   8 Rodica 
Serafim 

România 

1377/11.05.2017 Colecția 
științifică 
Polychaet

120   120 13 Victor 
Surugiu/M
. Stan 

Marea 
Mediterană, 
Golful 
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a Mexic, 
Marea 
Neagră 

1380/11.05.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

313   313   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Nordului, 
Grecia, Ins. 
Mikonos 

1427/16.05.2017 Colecția 
științifică 
Familia 
Staphylini
dae 
(Coleopter
a) 

84 31 53 29 Melanya 
Stan 

România 

1487/22.05.2017 Colecția 
științifică 
de 
Ihtyologie 

1   1 1 Melanya 
Stan 

Marea 
Nordului 

1652/12.06.2017 Colecția 
științifică 
Hymenopt
era - 
Fauna 
României 

228 228   18 Cristina 
Calefariu 

România, 
1943-2006 

1653/12.06.2017 Colecția 
de 
preparate 
microscopi
ce 

11   11 6 Mihai 
Stănescu 

Mardin, 
Wan, 
Kasikopara
n, Tura, 
Munții Alai, 
Dignet les 
Bains 

1666/13.06.2017 Colecția 
științifică 
Familia 
Staphylini
dae 
(Coleopter
a) 

214   214 16 Melanya 
Stan 

Romania/El
vetia 

Decizie 
92/13.06.2017 

Colecția 
de 
exemplare 
tip Ord. 
Coleopter
a 

210 210     Melanya 
Stan 

Romania 

1678/14.06.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

62   62   Gabriela 
Andrei 

România, 
Turcia, 
Mauritania, 
Corsica 

1785/26.06.2017 Colecția 
științifică 
Hymenopt
era - 
Fauna 
României 

333 333   14 Alexandra 
Popa 

Romania 
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1943/12.07.2017 Colecția 
științifică 
Diptera 
exemplare 
tip fauna 
României 

12   12 4 Melanya 
Stan 

România 

1954/12.07.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

150   150   Gabriela 
Andrei 

  

Decizie 
116/27.07.2017 

Colecția 
științifică 
de 
nevertebra
te tipuri 

363 363       România 

2233/8.08.2017 Colecția 
științifică 
Coleopter
a-
Chrysomel
idae 

1596 1596   6 Serafim 
Rodica 

România 

2234/8.08.2017 Colecția 
științifică 
de 
Crustacee 
- 
Copepoda
, 
Cyclopida
e 

337   337 38 Melanya 
Stan 

România 

2280/16.08.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

225   225   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Neagră, 
Razelm-
Sinoe, 
Dunăre 
(1947-1974) 

2445/6.09.2017 Colecția 
științifică 
Coleopter
a-
Chrysomel
idae 

1578 1578   7 Rodica 
Serafim 

Romania 

2504/13.09.2017 Colecția 
Acad. 
Nicolae 
Botnariuc 

174   174 91 Mihai 
Stănescu 

România, 
Bulgaria, 
Austria, 
Croația, 
Germania, 
Brazilia, 
Madagasca
r 

2517/15.09.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

86   86   Gabriela 
Andrei 

Romania, 
NV Oc. 
Indian, Oc. 
Atlantic, 
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Marea 
Mediterană 

2815/16.10.2017 Colecția 
științifică 
Diptera - 
fauna 
României, 
Familia 
Bombyliid
ae 

2288 2288   57 Corneliu 
Pârvu, 
Laura 
Ioniță 

Romania 

2829/17.10.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

310   310   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Nordului, 
Danemarca/
Flamanda 
Romania 

3133/15.11.2017 Colecția 
științifică 
de gale și 
insecte 
miniere 

180   180 56 Mihai 
Stănescu 

România 

3161/17.11.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

269   269   Gabriela 
Andrei 

Marea 
Nordului, 
Danemarca 

3378/7.12.2017 Colecția 
științifică 
Coleopter
a-
Chrysomel
idae 

162 162   17 Serafim 
Rodica 

România 

3431/11.12.2017 Colecția 
științifică 
de 
paleontolo
gie 

7   7   Melanya 
Stan 

Muntele 
Everest si 
Romania 

3458/12.12.2017 Colecția 
științifică 
de 
nevertebra
te tipuri 

25   25 1 Victor 
Surugiu/M
. Stan 

Bulgaria / 
România 

3606/20.12.2017 Colecția 
științifică 
Heteropter
a-Fauna 
României 

90 90   30 Gabriela 
Tănase 

România 

3608/20.12.2017 Colecția 
de 
preparate 
microscopi
ce 

8   8 6 Mihai 
Stănescu 

  

3609/20.12.2017 Colecția 
științifică 
Heteropter

2850 2850   126 Gabriela 
Tănase 

România 
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a-Fauna 
României 

3610/20.12.2017 Colecția 
științifică 
Familia 
Staphylini
dae 
(Coleopter
a) 

813 228 585 53 Melanya 
Stan 

România 
(Rezervația 
Biosferei 
Delta 
Dunării) 

3607/20.12.2017 Colecția 
științifică 
de 
Moluște 

143   143 124 Gabriela 
Andrei 

Romania 
1992-2004 
și 
Expedițiile 
XI Anton 
Bruun și 
Tanzania 

   59096 16706 42390 1168     

 

C. Verificări colecții științifice: 3 colecții/241.900 exemplare 

- Colecţia Ştiinţifică Achiziţii dr. Nicolae Săvulescu (Loturi I – VI), 12.333 exemplare  

- Colecțiile științifice de Moluște, 229.204 exemplare 

- exemplare tip moluște din Colecția Dochița Lupu transferate la Colecția științifică de 

exemplare tip, 363 exemplare 

 
D. Conservarea preventivă a patrimoniului ştiinţific muzeal  

Expoziția de bază şi 27 spații depozitare 

- 12, 19 și 26 iunie a avut loc activitatea de conservare preventivă cu participarea 

conservatorilor din cadrul Compartimentului Evidență-Conservare și a taxidermistului 

din cadrul Compartimentului Taxidermie-Restaurare 

- 26 iunie a avut loc dezinsecţia cu firma For L Exim SRL folosindu-se ca metode 

pulverizarea cu substanţe insecticide (K’othrine, Solfac) pe zona expoziţională şi 

zona administrativă, urmată de amplasarea de doze fumigene Kwizda Nebelautomat 

doar în expoziţie.  

- pentru unele zone cu piese expuse liber s-a realizat desprăfuire: Sala de 

paleontologie – de trei ori / an (ianuarie, martie, septembrie), Anatomia comparată a 

vertebratelor - de două ori /an (martie, septembrie), Anatomie umană – 2 ori /lună, în 

fiecare lună.  

 

- Spațiile de depozitare colecții entomologice pentru care activitatea de conservare 

preventivă a constat în   verificarea stării de conservare, verificare și completare 

substanţă conservantă (naftalină/alcool), desprăfuire mobilier/cutii 

entomologice/sertare de colecţii sunt: depozitul colecțiilor de lepidoptere (Colecția 
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Aristide Caradja); depozitul colecțiilor de coleoptere, depozitul colecțiilor de studiu și 

faună străină himenoptere, depozitul colecțiilor de diptere, depozitele colecțiilor de 

heteroptere și alte ordine de insecte (colecțiile de heteroptere și homoptere Arnold 

Lucien Montandon, neuroptere, odonate fauna României și străină, trichoptere 

Adriana Murgoci, colecție Staundinger din fosta expoziție publică, orthoptere fauna 

României și faună străină, trichoptere Lazăr Botoșăneanu-în alcool Fauna României).  

 

- Pentru colecțiile conservate umed s-a realizat: 

- înlocuire a 49 recipienţi din sticlă cu 54 recipienţi PVC în cadrul Colecţiei de 

nevertebrate tipuri (exemplare tip moluşte); completare cu alcool 93 recipienţi; 

- înlocuire recipienți sticlă necorespunzători cu recipienți de PVC (182) și refacere 

etichete autocolant cu numărul de inventar pentru Colecțiile de pești Acad. Petru 

Bănărescu și dr. A. Popescu-Gorj 

- înlocuire recipienți sticlă necorespunzători cu recipienți de PVC (138) în cadrul 

activității de inventariere a exemplarelor de pești colectate de către specialiști ai 

muzeului în perioada 1940 – 1991 

- schimbare lichid conservant (alcool) și înlocuire 16 recipienți necorespunzători cu 

recipienți PVC la colectia de moluste donație Institutul de Ecologie Polară din Kiel 

(11) și moluste Islanda, colectate de dr. Ileana Negoescu (5) 

- completare cu lichid conservant (alcool) 774 preparate umede din Colecțiile 

științifice de pești Acad. Petru Bănărescu și dr. A. Popescu-Gorj 

 

În cadrul colecției de mamifere balguri și pielicele aflate în reorganizare s-a verificat starea 

de conservare la 213 balguri si 139 pielicele (17 specii) aranjate în 33 cutii noi de colecție. 

S-a asigurat carantina pentru șase cutii cu fluturi reprezentând o donație a doamnei Sanda 

Ileana Aderca (fiica Acad. Nicolae Botnariuc).  

 

Fișe de conservare preventivă: 23 fișe actualizate, 2 fișe noi 

- actualizări: 23 fişe - Colecţiile de exemplare tip cumacee, tanaidacee, ostracoda, decapoda, 

peşti, în urma introducerii de exemplare și specii noi; Colecţia de moluşte – exemplare tip, în 

urma transferului de la Colecția științifică de moluște, Colecţiile de lepidoptere Adriano 

Ostrogovich şi A. L. Montandon în urma reorganizării colecțiilor şi a transferului în alt spațiu 

de depozitare-4; Colecţia știinţifică Hymenoptera fauna României, Colecția de hymenoptere 

exemplarele tip, Colecţia de studiu, Colecţia știinţifică faună străină Hymenoptera-4; colecțiile 

de heteroptere și homoptere Arnold Lucien Montandon, de neuroptere, odonate fauna 

României și străină, de trichoptere Adriana Murgoci, colecția O. Staundinger din fosta 
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expoziție publică, de orthoptere fauna României și faună străină, colecția de trichoptere 

Lazăr Botoșăneanu-în alcool Fauna României-15). 

- întocmire fişe de conservare preventivă: 2 - pentru preparatele microscopice pe lame din 

colecţia de crustacee – exemplare tip (206 poziţii) și Colecția științifică de pești Acad. Petru 

Bănărescu (Modulele B & B bis, 9 rafturi, Modul C, 9 rafturi – 891 preparate umede). 

 

E. Conservare curativă: 61 preparate umede 

- îmbunătățirea stării de conservare pentru:  

• 26 preparate umede Colecțiile de herpetologie (schimbare/filtrare lichid 

conservant, spălare preparate, taiere capace, preparare ceară și alcool, 

ceruire recipienți, vopsire capace) 

• 21 preparate umede necesare expoziției temporare Venin-frumuseți de 

neatins (verificare starea de conservare, completări cu alcool, ceruire și 

vopsire capace, scoatere etichete vechi și aplicare etichete mici pe spatele 

preparatului) 

• 14 preparate umede și două exponate pești naturalizați în vederea organizării 

expoziției temporare Grigore Antipa – 150, la Muzeul Județean Botoșani. 

 

F. Restaurare bunuri de importanță științifică (expoziția de bază și colecțiile științifice):  

• activități de întreținere/restaurare de mică amploare: exponat Secțiuni prin diferite 

tipuri de oase (Anatomie umană), langusta pestriță - lipire patru picioare și o antenă 

(diorama Indopacific), sfrâncioc mare - lipire picioare (diorama Gârlă iarna), schelet 

elefant indian - restaurare fildeși/replici efectuată la baza și vârful acestora (expus 

liber); vulpea de mare - reparare mici crăpături (diorama Marea Neagră), veveriță și 

alunar - lipire degete, vopsire butaforie Cuib termite (Sala insectelor) (expoziție); 

recondiționare 74 exemplare lepidoptere (Colecţia Fleck-Salay-Montandon), mulaj 

craniu de câine fosil (Colecția de paleontologie), curățare și restaurare lada de 

expediție ce a aparținut savantului Emil Racoviță (expusă 2017); 

• restaurare complexă: morun - chituirea finală cu rășină epoxidică pe partea ventrală 

(efectuare trei chituiri pe aceeași zonă), reconstituire înotătoare (curățarea și 

îndepărtarea materialului în exces, realizarea substratului necesar reconstituirii 

acesteia), reconstituire mustăți (fixare mustăți în poziție anatomică corectă - mustăți 

din material plastic maleabil la dimensiunile, forma și culoarea celor naturale); 

mastodont american - lipire fragmente desprinse și vopsire întreg schetetul; 

stabilizarea fragmentelor de coaste de elefant de stepă (Situl paleontologic, Sala de 

paleontologie); impregnare cu Paraloid B 72: fosile de bizon de stepă, mandibulă de 

mamut (Mihailești, 2017), șapte fragmente fosile, restaurare parțială craniu de bizon 
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de stepă (Mihăilești, 2017), lipire fragmente fildeș, lipire fragmente reprezentând 

molar de mamut (Iași, 2017). 

• s-a realizat restaurarea unei mâini de mumie egipteană din colecția Muzeului 

Municipiului Bucuresti „Casa Cesianu” 

• intervenții de repoziționare / fixare exponate: alca de mare (diorama Mări Arctice), 

codalbi la cuib (expuși liber),  nurci (diorama Gârlă iarna), sfrâncioc mare, cranii de 

aligator, de piton, de gadid, de crap (vitrina Evoluția craniului), cormoran, stârc de 

noapte, stârc roșu, egretă mică, piciorong, lopătar, egretă mică, egretă mare 

(diorama Delta Dunării), șoarecele pitic, ciocârlia de câmp, popândăul, presură sură, 

turturele, granguri, sfrâncioc cu frunte neagră, dumbrăvence, pui cerb lopătar, fazan 

(♀), șoimul rândunelelor, gaie neagră (inclusiv consolidarea cuibului și a pomului de 

susținere) (diorama Silvostepa), fixare craniu la schelet delfin mare (afalin), lipire 

coral de butaforie (diorama Indopacific), aliniere zece vertebre din zona caudală la 

scheletul de narval (etaj, Giganții mărilor), intervenții la scheletul de cangur 

(confecționarea pe baza măsurătorilor a unei tije metalice pentru a ține în poziția 

corectă coloana vertebrală a exponatului; fixarea coloanei vertebrale cu această tijă 

și fixarea tijei prin sudură de tija principală de susținere, aranjarea corectă din punct 

de vedere anatomic a scheletului).  

 

G. Continuare organizare colecții științifice: 2 colecții (8.189 exemplare/290 etichete cu 

numere de inventar și denumiri științifice) 

• Colecția științifică Diptera dr. ing. Igor Ceianu – aranjarea a 3.135 exemplare în 

13 cutii de colecție și aplicarea a 221 etichete cu nr. de inventar, denumire gen şi 

specie (DIPCEIANU 154 – DIPCEIANU 368, pentru 15 familii). 

• Colecția științifică de Coleoptere Familia Chrysomelidae fauna României – 

aranjarea a 5.054 exemplare / 69 specii în 5 cutii de colecție și aplicarea a 69 

etichete cu nr de inventar, denumire științifică (COLCHRYS65-COLCHRYS86). 

 

H. Completare colecţii ştiinţifice de entomologie: 7 colecții / 12.752 exemplare 

introduse în cutii entomologice de colecție/625 specii 

• Colecția științifică de Heteroptere Fauna României: 2940 exemplare / 156 specii 

• Colecțiile științifice de Coleoptere: Familia Staphylinidae - 1739 exp/149 specii; 

Familia Cerambycidae - 116 exp/40 specii; Familia Lucanidae - 87 exemplare/3 

specii.  

• Colecția științifică de Diptere fauna României: Familia Rhagionidae - 1834 exp/25 

specii; Familia Bombyliidae - 2288 exp/57 specii; Familia Stratiomyidae - 2418/37 

specii. 
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• Colecția științifică de Hymenoptere fauna României: 1156 exp/67 specii. 

• Colecția științifică de Lepidoptere: 174 ex/91 specii, donație dr. Ileana Ardeca 

(fiica acad. Nicolae Botnariuc). 

 

I. Reorganizari colecţii ştiinţifice: 5 colecții /10.577 exemplare 

- Colecţia științifică de Lepidoptere Fleck-Salay-Montandon: 3072 ex. lepidoptere (inv. 

145741-146327) au fost mutate în 32 cutii de colecţie (cutiile 50-81), s-au aplicat 1257 

etichete cu nr. inv. și denumire științifică (înainte de reorganizare s-a procedat la golirea a 45 

cutii entomologice organizate pe tipul Unit Tray System, s-au pregătit 32 cutii pentru colecție, 

s-a aplicat polistiren și șnur) 

- Colecția științifică de Lepidoptere ing. Iuliu Szabó: 1516 exemplare lepidoptere (inv. 

LEPRO5401-LEPRO5593) au fost mutate în 7 cutii de colecție, s-au aplicat 193 etichete cu 

nr de inv și denumire științifică (anterior s-au pregatit cutiile cu polistiren și șnur) 

- Colecția științifică de Heteroptere Fauna României cu 8.402 exemplare în dec. 2016 a fost 

rearanjată în ordinea alfabetică a speciilor și i s-au adăugat 2940 exemplare /156 specii 

(transferate de la colecția de studiu) 

- Colecția științifică de Hymenoptere fauna României: comasarea a 2929 exemplare /775 

numere de inventar (specii) pentru a face loc exemplarelor/speciilor care s-au transferat de la 

colecția de studiu, în urma cercetării. 

- Colecția de molari Elephantidae fosile: 120 molari inventariați au fost aranjați în 13 cutii, în 

ordinea alfabetică a speciilor, s-au refăcut 120 etichete (cu număr inventar, denumire 

științifică, proveniență), piesele au fost protejate în pungi perforate. 

 

J. Activităţi de taxidermie și tehnici de pregătire a materialului entomologic pentru 

studiu și introducere în colecții 

Activități de taxidermie 

balguri: 48 - păsări: 15 (găină de cocoș de munte, acvilă tipătoare, lișiță, cormoran pitic-2, 

stârc cenușiu-3, egretă mare-2, pescăruș, rață mare, șorecar-2, rață cap castaniu); 

micromamifere: 33 (arici, gerbili, hârciogi-28, pârș mare-5) 

naturalizări: 1 (presură galbenă) 

cranii: 35 (micrormamifere-33 și zimbru-2)  

blănuri/ piei: 14 - 10 de mamifere (Castor fiber-jupuire, cârnuire, spălare blană pentru 

naturalizare, Erinaceus sp.-3 (pentru balguri), Vulpes vulpes-1, Puma concolor-1, Panthera 

leo-2 Panthera tigris-1, Macropus sp., - ca blănuri), 4 de păsări (corcodel, pescăruș albastru, 

ciuf de pădure, șorecar- toate pregătite pentru balguri) 

schelete: în pregătire (după curățare corp focă și perioada de macerare) 
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mulaje negative: 4 (corp castor, labă posterioară și anterioară castor, o pereche de coarne 

de capră neagră) 

restaurare cranii: 2 (cranii de zimbru lipire dinții și fixare teci cornoase după fierbere, 

curățare, albire cu perhidrol) 

turnare în rășină: coarne de capră neagră. 

Material determinat: 19.668 exemplare / 682 specii (nevertebrate: insecte, moluște, 

polichete) introduse în colecții științifice/publicate 

- 9378 ex. coleoptere / 249 specii / 7 familii 

- 6793  ex diptere / 278 specii / 29 familii  

- 2177 ex. moluște/124 specii 

- 1320 ex. polichete / 31 de specii 

Material colectat: 95 ex. coleoptere 

Articole științifice/Short note publicate: 5 

 

Drăghici A. C., 2017 - Copris hispanus cavolinii (Coleoptera: Scarabaeidae) in the Collection 

of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History (Bucharest). Travaux, Vol. 

60 (1), pp. 373–375. (short note) 

Stan, M., 2017 - On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from the Danube Delta 

Biosphere Reserve in the Coleoptera Collection of the “Grigore Antipa” National 

Museum of Natural History – Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle 

"Grigore Antipa", 60 (2): 463-476. 

Maican, S., R. Serafim, 2017 - Catalogue of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) from 

the New Leaf Beetles Collection from “Grigore Antipa” National Museum of Natural 

History (Bucharest) (Part II). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle 

"Grigore Antipa", 60 (2): 477 – 494. 

Rákosy, L., Stüning, D., Stănescu, M., Sommerer, M., 2016 – The systematic position of 

Palaeocrocota ostrogovichi (Caradja, 1930) (Lepidoptera: Geometridae, 

Ennominae). Entomologica Romanica, 20: 63-67.  

Lalanne-Cassou, B., Lalanne-Cassou, Ch., Bellido, A., Stănescu, M., 2017 – Erebia sinaica 

Popescu-Gorj, 1974 (Carpates, Roumanie), nouveau statut: hybride entre Erebia 

pronoe (Esper, 1780) et E. epiphron (Knoch, 1783) comme E. serotina Descimon et 

de Lesse, 1954 (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Alexanor, 28 (2): 143-164. 

 

Participări la manifestări științifice: 6  

 

Liudmyla Gaponova, Melanya Stan - On the cyclopids (Crustacea: Copepoda: Cyclopidae) 

from the collection of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History 

(Bucharest, Romania).  (CZGA, 22-25.11.2017, ediția a IX). 
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Melanya Stan, Andreea-Cătălina Drăghici - On the Osmoderma (Coleoptera: Scarabaeidae: 

Cetoniinae: Trichiini) from the collection of "Grigore Antipa" National Museum of 

Natural History (Bucharest, Romania) (CZGA, 22-25.11.2017, ediția a IX). 

Sanda Maican, Rodica Serafim – The New Leaf Beetle Collection (Coleoptera: 

Chrysomelidae) of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest) 

(CZGA, 22-25.11.2017, ediția a IX). 

Adrian Ruicănescu, Gabriela Cuzepan-Bebeselea, Andreea-Cătălina Drăghici - Comments 

about Anthaxia (Anthaxia) salicis (Fabricius, 1777) species complex (Coleoptera: 

Buprestidae) in Romania (CZGA, 22-25.11.2017, ediția a IX). 

Andreea-Cătălina Drăghici - Diversitatea genetică și dimensiunea efectivă a unei populații de 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 cu implicații în conservarea acesteia. Sesiunea 

Științifică a Facultății de Biologie (2 iunie 2017). 

Sanda Maican, Rodica Serafim - Chrysomelids (Coleoptera: Chrysomelidae) from the 

collection of ”Grigore Antipa” National Museum of Natural History” (Bucharest). 

Sesiunea de Comunicări științifice a Institutului de Biologie al Academiei Române 

(11.dec. 2017). 

 

Activitate redacţională (Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle Grigore 

Antipa)  

– M. Stan  

Editor Travaux:  

- Copris hispanus cavolinii (Coleoptera: Scarabaeidae) in the collection of the "Grigore 

Antipa" National Museum of Natural History, autor Draghici Andreea (Short note)  

- Mapping analysis of saproxylic Natura 2000 beetles from Prigoria-Bengeşti protected 

area (ROSCI0359) from Gorj county-Romania, autor Minodora Manu 

- The Catalogue of Cassidinae Gyllenhal sensu lato (Coleoptera: Chrysomelidae) from 

the New Leaf Beetles Collection from “Grigore Antipa” National Museum of Natural 

History (Bucharest) (Part II), autori Rodica Serafim, Sanda Maican  

 

Reviwer Romanian Journal of Biology – Zoology 

Monitoring of the saproxylic beetle Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: 

Cerambycidae) using visual method in Măcin Mountains National Park Romania, autor 

Minodora Manu 

 

Preparare material entomologic: 11.553 exemplare insecte din România și Maroc 

(preparate pe ac/lipite pe cartonașe) 

- 6.069 exemplare coleoptere  

- 1.754 exemplare diptere  

- 1.656  exemplare fluturi și odonate  

- 1.227 exemplare heteroptere, ortoptere, homoptere 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

57 

 

-   847 exemplare himenoptere  

 

Etichete procesate/etichetare material biologic: 24.036 etichete cu denumire științifică, 

cu stații de colectare, cu numere de inventar (pentru colecțiile entomologice, cele 

conservate umede, pentru oglinda depozitelor).  

   

VI. Expoziții temporare realizate în perioada raportată 

 

1. VENIN – FRUMUSEȚI DE NEATINS 

Perioada de desfășurare: 1 februarie - 17 septembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare cu exponate vii, dar și cu piese de o valoare 

inestimabilă din colecțiile muzeului; Expoziția își propune ca vizitatorii să descopere lumea 

fascinantă a câtorva specii veninoase din lumea animală, unele dintre acestea regăsindu-se în 

clasamentul celor mai veninoase animale din lume;  

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de reptile veninoase și exponate din colecțiile 

muzeului; 1 expoziție temporară (37.739 vizitatori dintre care 17.186 adulți, 18.076 elevi, 

studenți și pensionari și 2.477 gratuiți) 

Valorificare și impact: Atragerea unui număr mare de vizitatori; Atragerea unor noi categorii 

de public; Creşterea fondurilor provenite din venituri proprii. 

 

Luna 
Tip bilet 

Total / luna 
Întreg Redus Gratuit 

Februarie 2960 2901 370 6231 

Martie 2724 2998 395 6117 

Aprilie 2826 2972 329 6127 

Mai 1911 2240 391 4542 

Iunie 1632 1603 379 3614 

Iulie 2069 2322 228 4619 

August 2127 2161 283 4571 

Septembrie 937 879 102 1918 

TOTAL 17186 18076 2477 37739 
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2. URME ÎN TIMP 

Perioada de desfășurare: 20 mai  – 17 septembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care ilustrează evoluția și originile 

omului modern prin reconstruiri grafice a 16 specii de hominide, concepute de către artistul 

Eduard Olaru 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară.  

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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3. EVOLUȚIE: POVESTEA ILUSTRATĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE 

NATURALĂ ”GRIGORE ANTIPA” 1834 – 2017 

Perioada de desfășurare: 24 mai  – 31 decembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care descrie istoria Muzeului 

Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”  
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Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară.  

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

 

 
 

 

4. CULORILE PRIND ARIPI 

Perioada de desfășurare: 1 iulie - 17 septembrie 2017 
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Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare dedicată fluturilor tropicali vii; Transmiterea 

informațiilor științifice cu privire la denumirea speciei, habitatul natural, anvengura aripilor, 

răspândire etc.; Ofera posibilitatea vizitatorilor de a vedea peste 30 de specii de fluturi 

tropicali vii, zburând liber, în sera special amenajată în grădina Muzeului Național de Istorie 

Naturală „Grigore Antipa”. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fluturi tropicali vii; 1 expoziție temporară 

(15.144 vizitatori dintre care 7.115 adulți, 7.273 elevi, studenți și pensionari și 756 gratuiți); 

22 ghidaje tematice.  

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public; Creşterea fondurilor provenite 

din venituri proprii. 

 

Luna 
Tip bilet Total / 

luna Întreg Redus Gratuit 

Iulie 3003 3132 312 6447 

August 2758 2909 336 6003 

Septembrie 1354 1232 108 2694 

TOTAL  7115 7273 756 15144 
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5. O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1892 – 1944 

Perioada de desfășurare: 22 noiembrie – 31 decembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care spune povestea unei prietenii care învăluie 

patru generaţii ale Familiei Regale, prietenie dezvăluită de neprețuite obiecte, documente și 

fotografii inedite din colecțiile muzeelor partenere. Acest eveniment, organizat sub auspiciile 

Familiei Regale a României, se înscrie în seria numeroaselor evenimente organizate de Muzeu 

în acest an, pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea 

lui Grigore Antipa; 1 expoziție temporară.  

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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6. GRIGORE ANTIPA – 150 

Perioada de desfășurare: 1 noiembrie – 15 decembrie 2017 în cadrul Muzeului de Istorie din 

Botoșani 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui 

Grigore Antipa. Specialiştii Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” din 

Bucureşti alături de cei de la Muzeul Judeţean Botoşani aduc un omagiu lui Grigore Antipa - 

personalitate complexă, cu o capacitate extraordinară de înţelegere şi de sinteză, ctitor de 

instituţii culturale şi de cercetare, dar și diplomat apreciat al epocii sale 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea 

lui Grigore Antipa; 1 expoziție temporară. (691 vizitatori) 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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7. VENIN – FRUMUSEȚI DE NEATINS 

Perioada de desfășurare: 1 noiembrie – 31 decembrie 2017 în cadrul Centrului de Agrement 

și divertisment din Poiana Brașov 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare cu exponate vii, dar și cu piese de o valoare 

inestimabilă din colecțiile muzeului; Expoziția își propune ca vizitatorii să descopere lumea 

fascinantă a câtorva specii veninoase din lumea animală, unele dintre acestea regăsindu-se în 

clasamentul celor mai veninoase animale din lume;  

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de reptile veninoase și exponate din colecțiile 

muzeului; 1 expoziție temporară (1.536 vizitatori dintre care 800 adulți, 611 elevi, studenți și 

pensionari și 125 gratuiți) 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public; Creşterea fondurilor provenite 

din venituri proprii. 

 

Luna 
Tip bilet Total / 

luna Întreg Redus Gratuit 

Noiembrie 396 359 85 840 

Decembrie 404 252 40 696 

TOTAL 800 611 125 1536 
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8. WILDLIFE ROMÂNIA 

Perioada de desfășurare: 1 – 22 ianuarie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care reunește peste 60 de lucrări 

din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară.  

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public;  

 

 

 

9. PURICELE “ADEVĂRAT 

Perioada de desfășurare: 27 ianuarie – 24 februarie 2017 

Obiectiv: Prezentarea unei instalații, printuri digitale după fotografiile la microscopul 

electronic, ale artistei Ana Golici din cadrul Bienalei Internaționale de Gravură Experimentală 

ediția a 7-a (IEEB7). Ana Golici, absolventă a Institutul de Arte Plastice “Nicolae 

Grigorescu” din București și membră a atelierului de gravură „Podul”, a expus în locuri 
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precum: Adelphi University, Garden City, NY; Hunter College, NY; New York Hall of 

Science, NY; Galeria Hanul cu Tei, București, România; The Ljubljana Biennial of Prints, 

Slovenia; 181st Annual Exhibition, National Academy, NY. 

Rezultate: Organizarea unei instalații temporare din cadrul Bienalei Internaționale de Gravură 

Experimentală ediția a 7-a (IEEB7); 1 expoziție temporară. 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

 

 

 

10. ZBOR  

Perioada de desfășurare: 31 martie – 14 mai 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de pictură hiperrealistă care reunește peste 30 

de lucrări din portofoliul artistului Marius Bogdan. Autorul ne surprinde cu o serie de picturi 

miniaturale realizate în stil realist, reprezentând diverse specii de păsări și care reliefează 

pregnant dragostea artistului pentru natură, iar lucrările sunt realizate în culori acrilice şi în 

acuarelă, cu accentul pus pe acurateţea detaliilor. Stilul de pictură folosit şi anume stilul de 

pictură miniatural realist, utilizat chiar şi la tablourile mari, îi permite artistului să reliefeze 

cromatica deosebit de bogată a penajului păsărilor.  

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de pictură hiperrealistă; 1 expoziție 

temporară. 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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11. #RUSIA – FILE DIN NATURĂ 
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Perioada de desfășurare: 20 septembrie - 20 octombrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care oferă vizitatorilor o panoramă 

a ținuturilor rusești, atât din perspectiva vietăților de la firul ierbii, cât și a aspectelor de viață 

în sălbăticie, din miezul iernii până în inima zorilor de primăvară. Din cosmosul subacvatic 

sau curcubeul de la marginea pădurii până la haosul gheții și modelele naturii prezentate în alb 

și negru, expoziția este o mărturie a biodiversității din ținuturile îndepărtate și sălbatice ale 

Rusiei. 

detalii din natură, vieţuitoare foarte mici, precum și obiecte de dimensiuni mici, aduse la 

lumină prin tehnicile specifice fotografiei macro. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară. 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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12. MICA LUME MARE 

Perioada de desfășurare: 27 octombrie – 19 noiembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie având ca temă detalii din natură, 

vieţuitoare foarte mici, precum și obiecte de dimensiuni mici, aduse la lumină prin tehnicile 

specifice fotografiei macro. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie macro&close-up; 1 expoziție 

temporară. 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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VI. Conferințe 

 

1. ÎNTÂLNIRE CU DODI ȘI RONI  

Conferențiari: Alexandra Florina Popa și Andreea Drăghici 

Organizatori: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Uninvented Kids 

Perioada de desfășurare: 28 ianuarie 2017, 18 februarie 2017, 11 martie 2017, 8 aprilie 2017, 

20 mai 2017, 1 iunie 2017, 18 noiembrie 2017, 9 decembrie 2017 

Obiectiv: Transmiterea cunoştinţelor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai interactiv; 

Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea a nouă întâlniri dedicate preșcolarilor și școlarilor; 9 întâlniri (750 

persoane dintre care 409 copii și 341 adulți). 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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2. POVESTEA CRĂCIUNULUI 

Conferențiari: dr. Oana Paula Popa, dr. Elena Iorgu, Alexandra Florina Popa și Ancuța 

Bontaș 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Perioada de desfășurare: 22 decembrie 2017 

Obiectiv: Transmiterea tradițiilor și obiceiurilor – practicate, transformate și reinventate de-a 

lungul timpului. Descoperirea împreună cu participanții a originilor acestor sărbători, a 

tradițiilor și a obiceiurilor specifice poporului nostru și cum evoluția societății umane a 

influențat sărbătorirea Crăciunului. 

Rezultate: Organizarea unei conferițe dedicate Sărbătorilor de Iarnă; 1 conferință (170 

persoane). 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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3. LILIECII DIN MEDIUL URBAN 

Conferențiari: Dragoş Ştefan Măntoiu, Ovidiu Roșu și Ancuța Bontaș 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Asociația Wilderness 

Research and Conservation și Fundația „Visul Luanei” 

Perioada de desfășurare: 30 septembrie 2017 

Obiectiv: Transmiterea informațiilor științifice despre speciile de lilieci care trăiesc în mediul 

urban, importanța lor pentru om și modalitățile de comportament folosite de oameni; 
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Rezultate: Organizarea unei conferițe dedicate prezentării speciilor de lilieci; 1 conferință (80 

persoane). 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

 

 

4. EXPLORATORII ȘTIINȚEI 

Conferențiari: dr. Costică Adam, dr. Modest Guțu și Ancuța Bontaș 

Organizatori: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Ambasada Franței în 

România și Institutul Francez din București 

Perioada de desfășurare: 1 octombrie 2017 

Obiectiv: Prezentarea publicului activitatea de cercetare și organizarea expedițiilor științifice; 

Din Africa până în Arhipelagul Indonezian, din Brazilia până în India, expediţiile Muzeului i-

au purtat pe cercetătorii noștri în mai toate colţurile lumii și fiecare expediție a îmbogăţit 

colecţiile muzeului cu exemplare numeroase şi valoroase 

Rezultate: Organizarea unei dezbateri dedicată prezentării expediţiilor ştiinţifice; 1 conferință 

(70 persoane). 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

 

 

5. NOAPTEA MUZEELOR 
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Perioada de desfășurare: 20 mai 2017 

Obiectiv: Promovarea Muzeului printr-o manifestare inedită atât prin intervalul de desfăşurare 

(16.30 - 01.00), cât şi prin activităţile organizate în spații neconvenționale. 

Rezultate: Organizarea a 7 evenimente speciale dedicate tuturor categoriilor de 

public;Lansarea  carții „Originea speciilor”; Vernisarea expoziție temporare „Urme în timp”; 
Masa rotundă pe tema teoriei lui Darwin despre evoluția speciilor și impactul ei asupra 

societății; Vizitarea gratuită a expunerii permanente a Muzeului; Proiecții de filme 

documentare oferite vizitatorilor de către Digi Animal World; Colectare entomologică a 

insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiștilor din 

muzeu; Interceptarea liliecilor din grădina Muzeului „Antipa” cu ajutorul detectorului de 

ultrasunete, sub coordonarea specialiștilor din muzeu; 7 evenimente (15.312 persoane). 

Valorificare și impact: Stimularea vizitării Muzeului de către vizitatori netradiţionali; 

Atragerea unui număr mare de vizitatori într-un proiect derulat la nivel european. 
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NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 2017 

 

Perioada de desfășurare: 29 septembrie 2017 

Obiectiv: Evenimentul își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât 

de interesantă poate fi munca de cercetare; Promovarea științei către publicul larg printr-o 

manifestare inedită; Promovarea colectiilor știintifice ale Muzeului. 

Rezultate: Organizarea a 12 activități dedicate pasionaților de știință desfășurate atât la 

Muzeul Național de  Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, cât și în Piața Universității; Brățări cu 

mesaj genetic; Micul explorator și prietenii săi cu multe picioare; Cum și ce măsoară savanții 

geneticienii în bucătărie; Licurici de ADN în lumină UV (electroforeza acizilor nucleici); 

Muzeul și fauna urbană; Creaturile din penajul păsărilor; Poveștile animalelor cu carapace - 

crabi, creveți și cei care le studiază; Insectele și colecțiile de entomologie ale Muzeului; 

Lumea scarabeidelor (scurtă incursiune); Curiozități din lumea lepidopterelor și metode 
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inedite de capturare a acestora; Taxidermia și dezvoltarea colecțiilor de științe ale naturii, 12 

evenimente (817 persoane la sediul Muzeului). 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public într-un proiect derulat la nivel 

european. 
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VII. Ateliere și programe educaționale 

 

1. ART ANTIPA – ATELIER DE PICTURĂ ȘI DESEN PENTRU PREȘCOLARI 

Perioada de desfășurare: ianuarie - decembrie 2017 

Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului estetic; 

Petrecerea timpului liber într-un mod creativ; Transmiterea cunoştinţelor din domeniul 

zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 

Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat preșcolarilor; 18 

module , 78 ateliere (767 participanți). 

Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat preșcolarilor; Obținerea de fonduri 

prin autofinanțare. 

 

2. ȘCOALA DE VARĂ 

Perioada de desfășurare: 26 iunie – 8 septembrie 2017 

Obiectiv: Cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale în conformitate 

cu normele standard din muzeele de ştiinţele naturii; Implicarea copiilor în acţiuni de 

cunoaştere şi ocrotire a mediului; Petrecerea vacanței de vară într-un mod cât mai plăcut. 

Rezultate: Organizarea unui modul dedicat studiului animalelor veninoase; Organizarea unui 

modul dedicat studiului păsărilor; Organizarea unui modul dedicat microscopiei; Organizarea 

unui modul dedicat studiului insectelor; Organizarea unui modul dedicat studiului 

mamiferelor; Organizarea unui modul dedicat studiului dinozaurilor; Organizarea unui modul 

dedicat studiului crustaceelor; 7 module; 35 ateliere (525 participanți). 

Valorificare și impact: 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 divertisment 

pentru elevi. 

 

3. O NOAPTE PRINTRE GIGANȚI 

Perioada de desfășurare: 16 iunie – 8 septembrie 2017 
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Obiectiv: Educarea copiilor de toate vârstele cu privire la biodiversitatea lumii vii; 

Promovarea patrimoniului cultural și științific deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea unor seri de evenimente inedite în cadrul expunerii permanente 

oferind copiilor participanți aventura petrecerii unei nopți în Muzeu; 8 ediții (159 

participanți). 

Valorificare și impact: Impunerea muzeului pe piaţa culturală a Capitalei ca operator cultural 

competitiv, cu oferta estivală de educație, culturală și de divertisment pentru școlari. 

 

4. ART ANTIPA - ATELIER DE PICTURĂ ȘI DESEN PENTRU ȘCOLARI  

Perioada de desfășurare: ianuarie - decembrie 2017 

Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului estetic; 

Petrecerea timpului liber într-un mod creativ; Transmiterea cunoştinţelor din domeniul 

zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 

Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat școlarilor; 11 

module, 40 ateliere (270 participanți). 

Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat școlarilor; Obținerea de fonduri prin 

autofinanțare. 

 

5. PROVOCAREA LEGO® 

Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unui program educational care să ofere cunoştinţe teoretice şi practice 

asupra principiilor de bază din matematică, ştiinţă şi inginerie, folosind piese LEGO 

motorizate şi alte metode care produc mişcare; Dezvoltarea aptitudinilor motorii, spațial-

vizuale și sociale ale copiilor.  

Rezultate: Organizarea unor ateliere de construcție a pieselor lego dedicat copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 6 și 9 ani; 27 module; 118 ateliere (990 participanți). 

Valorificare și impact: Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 

 

6. GALILEGO® 

Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii aprofundează noțiunile din 

fizică, matematică și inginerie mecanică, învățate anterior în atelierele Provocarea Lego®; 

GaliLEGO se concentrează pe găsirea de soluții în construirea de angrenaje și mecanisme 

complexe și pe explorarea aspectelor mecanice, matematice și fizice ale acestor mecanisme, 

având la bază lucrul în echipă. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de constructie cu piese lego dedicate copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 10 și 14 ani ; 13 module; 53 ateliere (360 participanți). 

Valorificare și impact: Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 

 

7. ROBO BRICKS® 
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Perioada de desfășurare: iulie – decembrie 2017 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii aprofundează noțiunile din 

fizică, matematică și inginerie mecanică, învățate anterior în atelierele Provocarea Lego®; 

GaliLEGO se concentrează pe găsirea de soluții în construirea de angrenaje și mecanisme 

complexe și pe explorarea aspectelor mecanice, matematice și fizice ale acestor mecanisme, 

având la bază lucrul în echipă. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de constructie cu piese lego dedicate copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 10 și 14 ani; 6 module; 29 ateliere (179 participanți). 

Valorificare și impact: Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 

 

8. ATELIERELE DE RECREAȚIE CHIMICĂ  

Perioada de desfășurare: ianuarie – noiembrie 2017 

Obiectiv: Implicarea elevilor în realizarea diverselor experiemente din laborator și învățarea 

„alfabetului” magic al chimiei; Petrecerea timpului liber într-un mod distractiv. 

Rezultate: Organizarea unor experimente chimice pentru elevi; 7 module, 23 ateliere (257 

participanți). 

Valorificare și impact: Transmiterea de cunoştinţe din domeniul chimiei prin activităţi de 

învăţare neconvenţională; Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 

 

9. ATELIERE TEMATICE ART ANTIPA 

Perioada de desfășurare: februarie – aprilie 2017 

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

imaginația. 

Rezultate: Organizarea a 6 ateliere cu ocazia mărțișorului și a Sărbătorii Paștelui dedicate 

copiilor; 6 ateliere (62 participanți). 

Valorificare și impact: Realizarea unor ateliere tematice cu ocazia Mărțișorului și a Paștelui. 

 

10. ATELIERE DE ȘTIINȚĂ – LUMEA ANIMALELOR PENTRU MICII 

EXPLORATORI 

Perioada de desfășurare: 4 noiembrie – 17 decembrie 2017 

Obiectiv: Dezvoltarea unui program educațional care are în componență o serie de ateliere 

interactive destinate micuților exploratori, curioși să descopere misterele lumii animalelor; 

Tematica programului este preluată din cele patru cărți spectaculoase pentru micii exploratori 

curioși, scrise de Olivia Brookes și apărute la Editura Nemira: Primele ființe, Viețuitoare în 

ocean, Tigri și alte carnivore, Furnici și alte insecte; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate copiilor; 7 ateliere (130 participanți). 

Valorificare și impact: Atragerea copiilor către muzeu ca destinație de informare științifică; 

Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și editura. 

 

11. SERI DE POVESTE LA ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 19 – 21 decembrie 2017 
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Obiectiv: Dezvoltarea unor ateliere tematice dedicate Crăciunului pentru a descoperi 

istorioare cu tâlc din lumea animalelor;  

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate copiilor; 3ateliere (60 participanți). 

Valorificare și impact: Atragerea copiilor către muzeu ca destinație de informare științifică; 

Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și editura. 

 

12. ORA DE MUZEU 

Perioada de desfășurare: ianuarie - mai 2017 

Obiectiv: Transmiterea informațiilor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai plăcut; 

Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea de ateliere tematice și ghidaje speciale în cadrul expunerii permanente 

a Muzeului (Liceul Teoretic Școala MEA) ; 12 ateliere tematice (198 participanți). 

Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala 

 

13. BIOMECANICĂ ȘI ANTROPOMETRIE 

Perioada de desfășurare: februarie - mai 2017 și octombrie – noiembrie 2017 

Obiectiv: Transmiterea informațiilor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai plăcut; 

Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea de ateliere tematice pentru elevii din clasele gimnaziale (Liceul 

Teoretic Școala MEA); 26 ateliere tematice (329 participanți). 

Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala 

 

14. FASCINANTA LUME A ANIMALELOR 

Perioada de desfășurare: februarie – mai 2017 

Obiectiv: Organizarea unui program educațional destinat preșcolarilor; Transmiterea 

informațiilor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai plăcut și distractiv. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pentru preșcolari (Grădinița Genesis, 

Gradinița cu Program Prelungit nr. 252, Grădinița Creative Minds); 7 ateliere (119 

participanți). 

Valorificare și impact: Realizarea unor ateliere pentru preșcolari. 

 

15. POVESTE CU FLUTURI  

Perioada de desfășurare: martie - mai 2017 

Obiectiv: Organizarea unor ateliere dedicate școlilor; Transmiterea informațiilor despre lumea 

fascinantă a fluturilor într-un mod cât mai plăcut și distractiv.  

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate școlilor (Şcoala Gimnazială ”Geo 

Bogza”, Şcoala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”, Școala Metropolitană ARC); 7 ateliere 

(171 participanți) 
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Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala. 

 

16. ÎN SĂLBĂTICIE 

Perioada de desfășurare: februarie - aprilie 2017 

Obiectiv: Organizarea unor ateliere dedicate școlilor; Transmiterea informațiilor din domeniul 

zoologiei într-un mod cât mai plăcut și distractiv; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate școlilor (Școala Metropolitană ARC, 

Liceul Teoretic Școala MEA); 5 ateliere (57 participanți) 

Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala. 

 

17. FASCINANTA LUME A ANIMALELOR 

Perioada de desfășurare: septembrie – decembrie 2017 

Obiectiv: Organizarea unui program educațional destinat școlarilor; Transmiterea 

informațiilor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai plăcut și distractiv. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive și ghidaje tematice pentru școlari (Școala 

Gimnazială Metropolitană ARC); 7 ateliere (108 participanți). 

Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala. 

 

18. DIVERSITATEA LUMII VII 

Perioada de desfășurare: octombrie – noiembrie 2017 

Obiectiv: Organizarea unor ateliere care prezintă diversitatea lumii vii dar și caracteristicile de 

baza prin care organismele se aseamănă; Prin joc și experiment elevii identifică, grupează și 

caracterizează diferite animale sub îndrumarea specialiștilor; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate elevilor din clasele gimnaziale 

(Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, Școala 

Gimnazială Nr. 20, Școala Gimnazială Nr. 280, Școala Gimnazială Nr. 1 Plătărești); 7 ateliere 

interactive (225 participanți) 

Valorificare și impact: Atragerea și dezvoltarea relației dintre școală și muzeu; Atragerea 

elevilor către muzeu ca destinație de informare științifică. 

 

19. DELTA DUNĂRII ȘI MAREA NEAGRĂ 

Perioada de desfășurare: octombrie – noiembrie 2017 

Obiectiv: Organizarea unor ateliere care prezintă animalele din Delta Dunării și Marea Neagră 

prin joc și ghidaj tematic; Atelierul se finalizează cu o componentă ecologică, un experiment 

menit să explice efectul poluării asupra viețuitoarelor; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate elevilor din clasele gimnaziale 

(Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, Școala 

Gimnazială Nr. 1 Plătărești, Școala Gimnazială Nr. 20, Școala Gimnazială Nr. 280); 7 ateliere 

interactive (225 participanți) 
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Valorificare și impact: Atragerea și dezvoltarea relației dintre școală și muzeu; Atragerea 

elevilor către muzeu ca destinație de informare științifică. 

 

20. ISTORIA MEDICINEI 

Perioada de desfășurare: octombrie – noiembrie 2017 

Obiectiv: Organizarea unor ateliere care prezintă noțiuni legate de medicină, biologie, igienă 

și evoluția acestor concepte de-a lungul istoriei; Elevii descoperă istoria microscopului, 

apariția și evoluția științelor medicale, a ideii de spital și de carantină și înțeleg importanta 

biologiei în medicină; Atelierul se finalizează cu un ghidaj tematic în cadrul expoziției 

permanente a Muzeului 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate elevilor din clasele gimnaziale 

(Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc”, Școala Gimnazială Nr. 20, Colegiul Național 

”Matei Basarab”); 3 ateliere (95 participanți) 

Valorificare și impact: Atragerea și dezvoltarea relației dintre școală și muzeu; Atragerea 

elevilor către muzeu ca destinație de informare științifică. 

 

21. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM PENTRU PUBLICUL TÂNĂR – 

KINODISEEA 

Perioada de desfășurare: 11 – 12 noiembrie 2017 

Obiectiv: Prezentarea publicului a unor scurtmetraje pentru diferite grupe de vârstă, în cadrul 

celei de-a IX-a ediții a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr 

Rezultate: Difuzarea de scurtmetraje pentru următoarele categorii de public: 3-6 ani, 6-9 ani, 

9-12 ani, 12-15 ani și 15-18 ani; 41 de scurtmetraje (512 persoane) 

Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

 

22. 5 LICEE 5 MUZEE 

Perioada de desfășurare: februarie – iunie 2017 

Obiectiv: Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu; Oferirea unor metode alternative 

de petrecere a timpului liber pentru elevi; Promovarea respectului pentru valorile culturale şi 

instituţiile de cultură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea unor vizite ghidate dedicate elevilor de liceu din București (Şcoala 

Centrală, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, 

Colegiul Naţional Elena Cuza şi Colegiul Național Ion Creangă); Participararea la 

conferințele de presă dedicată lansării și încheierii proiectului; Realizarea unui film de 

prezentare a Muzeului; 1 test on line cu 10 întrebări legate de expunerea permanentă; 

Promovare prin site-urile partenerilor și Inspectoratul Școlar București, filialele naționale 

ECDL; 10 vizite în cadrul expunerii permanente a Muzeului (250 de liceeni). 

Valorificare și impact: Atragerea elevilor către Muzeu ca destinație de informare științifică și 

loc de petrecere interactivă a timpului liber; Sensibilizarea tinerilor și responsabilizarea lor 

față de speciile și habitatele din România aflate în pericol. 

 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

85 

 

Apariții Media 2017 

În anul 2017 Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a avut un număr 

de 1757 apariții, dintre care putem exemplifica: 

 

• TVR 1, Telejurnal, 4 ianuarie 2017, reportaj dedicat modalităților de petrecere a 

timpului liber  

• TVR 1, Telejurnal, 31 ianuarie 2017, reportaj despre expoziția temporară ”Venin – 

Frumuseți de neatins”, dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știință în cuvinte potrivite, 8 februarie 2017, 

interviu despre expoziția temporară ”Venin – Frumuseți de neatins”, dr. Melanya Stan 

• Antena 1, Emisiunea Neatza cu Razvan și Dani, 8 februarie 2017, reportaj despre 

expoziția temporară ”Venin – Frumuseți de neatins”, dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știință în cuvinte potrivite, 16 februarie 2017, 

interviu despre Întâlnire cu Dodi și Roni, Alexandra Florina Popa 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știință în cuvinte potrivite, 10 martie 2017, interviu 

despre Întâlnire cu Dodi și Roni, Alexandra Florina Popa 

• Pro TV, Emisiunea Vorbește lumea, aprilie 2017, reportaj despre expoziția temporară 

”Venin – Frumuseți de neatins”, dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio București Fm, Emisiunea Întalniri Capitale, aprilie 2017, reportaj dedicat 

implinirii a 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa, dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio București Fm, Jurnalul de Știri, 10 mai 2017, interviu Ziua Păsărilor și a 

Arborilor, dr. Angela Petrescu 

• Pro TV, Jurnalul de Știri, 20 mai 2017, reportaj dedicat Nopții Muzeelor, dr. Luis 

Ovidiu Popa 

•  Digi 24, Jurnalele de Știri, 18 – 21 mai 2017, reportaje dedicate Nopții Muzeelor, dr. 

Luis Ovidiu Popa 

• Antena 1, Jurnalul de Știri, 20 mai 2017, reportaj dedicat Nopții Muzeelor, dr. Luis 

Ovidiu Popa 

• Prima TV, Jurnalul Focus, 20 mai 2017, reportaj dedicat Nopții Muzeelor, dr. Luis 

Ovidiu Popa 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știință în cuvinte potrivite, 24 mai 2017, ora 13:20 

–  14:30, Realizatori Corina Negrea și  Dan Manolache, Invitați: dr. Luis Ovidiu Popa, dr. 

Oana Paula Popa, dr. Costică Adam, dr. Melanya Stan, dr. Modest Guțu, dr. Angela 

Petrescu, dr. Iorgu Petrescu, Bogdan Matei, Florentina Purdescu; 

• Prima TV, Jurnalul Focus, 29 mai  - 1 iunie 2017, reportaje dedicate Zilei Internaționale 

a Copilului 

• TVR 2, Emisiunea E vremea ta, 5 iunie 2017, reportaj dedicat împlinirii a 150 de ani de 

la nașterea lui Grigore Antipa, dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio București Fm, 17 iunie 2017, știre dedicată programului O noapte printre giganți 

• Radio Trinitas, 27 iunie 2017, știre dedicată Școlii de Vară 

• Antena 1, Emisiunea Prietenii de la 11, 10 iulie 2017, reportaj despre expoziția 

temporară de fluturi tropicali vii „Culorile prind aripi”, dr. Mihai Stănescu 

• Antena 1, Emisiunea Prietenii de la 11, 17 iulie 2017, interviu dedicat Școlii de Vară, 

dr. Luis Ovidiu Popa și dr. Angela Petrescu 

• TVR 2, Jurnalul de Știri, 19 iulie 2017, interviu dedicat Școlii de Vară, dr. Luis Ovidiu 

Popa 

• Pro TV, Emisiunea Vorbește Lumea, iulie 2017, reportaj despre expoziția temporară de 

fluturi tropicali vii „Culorile prind aripi”, dr. Mihai Stănescu 
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• TVR 2, Emisiunea E vremea ta, 24 iulie 2017, reportaj despre expoziția temporară de 

fluturi tropicali vii „Culorile prind aripi”, dr. Mihai Stănescu 

• Pro TV, Jurnalul de Știri, 25 iulie 2017, reportaj dedicat programului O noapte printre 

giganți, dr. Oana Paula Popa 

• TVR 2, Emisiunea E vremea ta, 31 iulie 2017, reportaj dedicat Școlii de Vară 

• Trinitas TV, Jurnalul de Știri, august 2017, reportaj despre expoziția temporară de 

fluturi tropicali vii „Culorile prind aripi”, dr. Mihai Stănescu 

• Radio București Fm, Jurnalul de Știri, 4 octombrie 2017, interviu Ziua Internaționala a 

Animalelor, dr. Alexandru Iftime 

• Radio România Cultural, Emisiunea STORYmania – Emisiune dedicată colecțiilor 

muzelui, 7 august 2017, dr. Melanya Stan, dr. Mihai Stănescu, Mariana Chioibașu 

• Radio România Cultural, Emsiunea STORYmania – Emisiune dedicată colecțiilor 

muzelui, 8 august 2017, dr. Angela Petrescu, dr. Alexandru Iftime, Radu Pană 

• Radio România Cultural – Emisiunea STORYmania – Emisiune dedicată colecțiilor 

muzelui, 9 august 2017, dr. Melanya Stan, dr. Oana Paula Popa, Bogdan Matei 

• Radio România Cultural, Jurnalul de Știri, 9 august 2017, interviu despre expoziția 

temporară de fluturi tropicali vii „Culorile prind aripi”, dr. Melanya Stan 

• TVR 1, Telejurnal, 1 noiembrie 2017, reportaj despre expoziția temporară ”Venin – 

Frumuseți de neatins” 

• Radio România Cultural, Cafeneaua de Știință, 6 noiembrie 2017, ora 19:00 – 20:00, 

Realizator Corina Negrea, Invitat dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știință în cuvinte potrivite, 21 noiembrie 2017, ora 

13:20 –  14:30, Realizatori Corina Negrea și  Dan Manolache, Invitați: dr. Luis Ovidiu Popa 

și dr. Oana Paula Popa  

• Adevărul Live, 24 noiembrie 2017, emisiune dedicată expozitiei temporare „O Prietenie 

Regală: Grigore Antipa şi Regii României 1892 - 1944”, dr. Oana Paula Popa 

• TVR 1, Telejurnal, 26 noiembrie 2017, reportaj dedicat expoziției temporare „O 

Prietenie Regală: Grigore Antipa şi Regii României 1892 - 1944”, dr. Luis Ovidiu Popa și 

dr. Oana Paula Popa 

• TVR 1, Emisunea Ora Regelui CCLXVI, 2 decembrie 2017, reportaj dedicat expoziției 

temporare „O Prietenie Regală: Grigore Antipa şi Regii României 1892 -1944”, dr. Luis 

Ovidiu Popa și dr. Oana Paula Popa 

 

STATISTICĂ VIZITARE EXPUNEREA PERMANENTĂ ÎN ANUL 2017 

Luna 
Tip bilet Total / 

luna intreg elev/student pensionar gratuit 

Ianuarie 4649 1541 281 1985 8456 

Februarie 7485 2897 499 3949 14830 

Martie 7731 10026 430 4350 22537 

Aprilie 9291 4251 883 6809 21234 

Mai 8848 17068 711 21577 48204 

Iunie 10856 9663 801 9175 30495 

Iulie 9328 1491 1023 9136 20978 

August 11090 1565 1012 7585 21252 
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Septembrie 6439 2949 640 3844 13872 

Octombrie 7684 6710 705 3140 18239 

Noiembrie 7954 8414 659 4667 21694 

Decembrie 6722 4735 488 2391 14336 

TOTAL 98077 71310 8132 78608 256127 

 

VII. Evoluţia economico-financiară a instituţiei în anul 2017 

 

1.Analiza datelor financiare din proiectul de management{ corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate; 

Din datele economico-financiare prezentate mai jos, rezultă că Muzeul National de 

Istorie Naturala „Grigore Antipa” a înregistrat rezultate pozitive la toate capitolele, în condiţiile 

în care subvenţia primită de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, a acoperit 38,77% 

din necesitatile de finantare a activitatii institutiei. Politica agresiva de promovare a 

proiectelor si programelor culturale  a dus la depășirea veniturilor proprii. Creșterea 

veniturilor proprii a dus la majorarea gradului de acoperire a cheltuielilor totale din venituri 

proprii. Realizarea intregului program aprobat pentru perioada de raportare arata o 

gestionare eficienta a resurselor financiare si umane alocate prin care au fost indepliniti 

indicatorii de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale 

instituţiei. Urmarirea indeplinirii atributiilor de serviciu de catre angajati, acordarea vizei de 

control financiar preventiv propriu, respectarea  legislatiei in domeniu  a dus  la diminuarea 

riscurilor probabile si  au contribuit la indeplinirea proiectului de management asumat de 

catre manager la inceputul perioadei analizate in conditii de legalitate.În perioada de 

raportare a existat o preocupare deosebită pentru atragerea de surse de finanţare, pe langa 

veniturile obtinute din vanzarea de bilete. O parte din resursele financiare necesare au fost 

asigurate din mai multe surse: programe de finanţare, contracte de cercetare, sponsorizari, 

vanzari stand, realizarea de analize AND.etc. Diversificarea activitatilor  specifice institutiei,  

obţinerea de finanţări din diverse surse , au atras un număr mare de vizitatori/participanti la 

activitatile culturale. 

 

1.1. Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

Nr. 
Crt. 

Categorii Buget initial 
(lei) 

Buget aprobat 
definitiv (lei) 

Buget realizat 
(încasări) (lei) 

1 2 3 4 5 

  2017 

I Venituri totale 6.832.000 8.452.000 7.173.000 

 Sume utilizate din excedentul 
anului precedent pentru 
efectuarea de cheltuieli 

136.000 136.000  
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1. Venituri proprii (totalitatea 
surselor atrase) 

3.776.000 5.001.000 4.249.000 

1.1 Alte venituri din concesiuni si 
inchirieri de catre institutiile publice 

40.000 40.000 43.000 

1.2 Venituri din prestari servicii 100.000 100.000 100.000 

1.3 Venituri din manifestari culturale 2.208.000 3.247.000 2.942.000 

1.4 Venituri din cercetare 150.000 220.000 167.000 

1.5 Alte venituri din prestari servicii si 
alte activitati 

214.000 664.000 556.000 

1.6 Alte venituri 686.000 309.000 13.000 

1.7 Sponsorizari 0 5.000 5.000 

1.8 Alte transferuri voluntare 378.000 416.000 423.000 

2 Subvenţii pentru institutii publice 2.920.000 3.081.000 2.690.000 

3 Sume primite de la UE (FEN) 0 234.000 234.000 

 

1.1.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli s-a majorat  în perioada raportată cu suma de 
1.620.000 lei în baza solicitărilor transmise de Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore 
Antipa. 

 

1.1.2.   Subvenția repartizata de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a crescut cu 
161.000 lei în vederea acoperirii creșterilor cheltuielilor de personal rezulate în urma  aplicării 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie  2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum 
și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 
22 decembrie 2016. 

1.1.3 Veniturile proprii în perioada raportată au fost realizate din următoarele surse: 
 
Veniturile din cercetare au fost realizate din proiecte de cercetare si  contracte de prestari 
servicii încheiate cu inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN. 

  

Alte transferuri voluntare realizate  reprezinta  venituri  încasate de la Unitatea Executiva 
pentru Finanţarea Învăţămantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltării si Inovării, sursa bugetul 
de stat,  în cadrul programului „Parteneriate in domenii prioritare” prin derularea urmatoarelor 
acorduri: 

• Contract de finantare nr.113/2014 incheiat cu UEFISCDI Protocol genetic pentru 
estimarea unor parametri populationali (marimea efectivului, diversitatea genetica, 
grad de fragmentare) necesari in managementul conservativ al speciilor animale 
Natura 2000, Muzeul avand calitatea de Contractor(coordonator), durata contractului 
2014-2017. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqnzsgi3q/ordonanta-de-urgenta-nr-99-2016-privind-unele-masuri-pentru-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?d=2018-02-25
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• Contract de finantare nr.116/2015 incheiat cu UEFISCDI, Muzeul avand calitatea de 
Contractor, durata contractului 2015-2017. 

• Contract de finantare nr. 126/2014 incheiat cu UEFISCDI, Muzeul avand calitatea de 
Subcontractor, durata contractului 2015-2017. 

 

Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei  

Veniturile 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, ateliere și alte activități culturale. 

Situatia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 
bilete /tarife practicate,pret intreg/pret redus, pentru perioada supusa analizei este 
prezentată în Tabelul 1. 

Tabel 1. Număr de beneficiari ai MNINGA în perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017 

Expozitia publica Pret 
bilet 

Numar beneficiari Incasari 

 2017 

Bilete pret intreg(adulti) 20 98.077 1.961.540 

Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 71.310 356.550 

Bilete pret redus (pensionari) 10 8.132 81.320 

Bilete in regim gratuit  78.608 0 

Total expozitie permanenta  256.127 2.399.410 

Expozitii temporare    

Bilete pret intreg(adulti) 15 14.123 211.845 

Bilete pret intreg(adulti) 12 3.252 39.024 

Bilete pret 
redus(evevi/studenti/pensionari) 

10 14.677 146.770 

Bilete pret 
redus(evevi/studenti/pensionari) 

10 3.263 32.630 

Bilete comune adulti  7.726 77.260 

Bilete comune pret redus  8.020 35.061 

Bilete in regim gratuit  4.049  

Total expozitii temporare  55.110 542.590 

Activitati  cultural educative    
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Participanti platitori  5.505 100.000 

Participanti gratuiti  2.430  

Total activitati cultural 
educative 

 7.935 100.000 

 

1.1.4 Fonduri externe nerambursabile 

Fonduri atrase în cadrul Programului Orizont 2020 prin Acordului de finantare nr. 642973-
PRIDE-H2020-MSCA-ITN-2014, pentru actiunea ”Factori ai creșterii si descresterii 
biodiversitatii ponto-caspice-PRIDE, finantator  Comisia Europeana prin Centrul pentru 
Biodiversitate Stichting Naturalis.  

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat 
vreodata de Uniunea Europeana. Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare 
a Uniunii Inovarii, initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii 
globale in Europa. Orizont 2020 imbina cercetarea si inovarea punand accentul pe excelenta 
stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul industrial si pe provocari societale, cu scopul de a 
asigura capacitatea Europei de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele 
din calea inovarii si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de 
solutii inovative. 

 

1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 

 

Nr. 
Crt
. 

Categorii Buget 
initial (lei) 

Aprobat 
definitiv 

(plan) (lei) 

Realizat 
(plata) (lei) 

Grad de 
utilizare a 
bugetului 

% 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 

  2017 

II Cheltuieli totale 6.832.000 8.452.000 7.028.000 83,15 

1 Cheltuieli de personal 2.470.000 2.606.000 2.579.000 98,96 

2 Cheltuieli de întreţinere  şi pentru 
realizarea programului anual 
(bunuri si servicii ) din care :  

3.008.000 4.231.000 3.819.000 90,26 

              Conventii civile 115.000 115.000 114.022 99,14 

              Drepturi de autor 320.000 320.000 313.202 97,87 

3 Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile (FEN) 

136.000 370.000 153.000 41,35 

4 Cheltuieli de capital 1.218.000 1.245.000 494.000 39,68 
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 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

  -17.000  

 

Perioada  01 ianuarie - 31 decembrie 2017 a fost caracterizata printr-un management 

prudent al cheltuielilor publice. La nivelul institutiei s-au angajat si utilizat creditele bugetare 

numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 

activitatea muzeului și cu respectarea dispozițiilor legale. 

Cheltuielile totale ale instituției au înregistrat un trend ascendent, fiind susținute în mare 

parte din venituri proprii. Gradul de acoperire din venituri proprii a platilor pentru cheltuielile  

institutiei a fost de 61,23%, ceea ce evidentiaza o preocupare continua pentru atragerea 

mijloacelor financiare necesare derularii normale a activitatii muzeului. 

Cheltuielile de personal, reprezentand salarii în bani, diurna si contributiile la bugetul de stat 

si bugetele asigurarilor sociale de sănătate, suportate integral de la Buget s-au încadrat în 

sumele stabilite în bugetul aprobat definitiv, ponderea lor crescand în a doua jumătate a 

perioadei evaluate, datorită ocupării parțiale a posturilor vacante,  cu o medie de  37,16%  

din totalul cheltuielilor. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii - resursele bugetare au fost prioritizate și folosite eficient 

pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a institutiei precum și pentru 

sustinerea activitatilor cuprinse în planul minimal. O pondere importanta a locarii de fonduri a 

constat  în domeniul protejarii patrimoniului muzeal prin identificarea unor spatii propice din 

punct de vedere al microclimatului dar si al protejarii acestuia, pentru operatiunile de 

restaurare, atat cele efectuate in laboratoarele proprii cat si externalizate acolo unde muzeul 

duce lipsa de specialiști atestați. O alta prioritate a fost igienizarea, modernizarea si 

protejarea spatiilor de depozitate, efectuata prin operatiuni de reparații curente.  De 

asemenea acest titlu cuprinde și cheltuieli privind utilitățile(încălzit, iluminat, apă, canal, 

salubritate), furnituri de birou, cheltuieli cu colaboratorii externi, prestări servicii, drepturi de 

autor, deplasari interne si externe, protectia muncii, curățenie, pază și protectie, revizie și 

întretinere centrale termice, sistem climatizare, sistem securitate fizică, sistem semnalizare 

incendii, obiecte de inventar, piese de schimb si nu în ultimul rand materiale și prestari 

servicii pentru asigurarea executiei programelor culturale. 

Cheltuielile pentru investitii au fost realizate din venituri proprii și au inclus achiziția a doua 

laptopuri  si a unui microscop necesar activității de cercetare . 

 

1.3. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada 
raportată: 

01 ianuarie 2017 -31 decembrie2017 

Nr.crt Programul Tipul 
proiectului(mic 
/ mediu /mare) 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

1 Pedagogie 
muzeala 

Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 
2500 2458 
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  Mic Conferinte(Povestea 
Crăciunului,Liliecii din 
mediul urban,Exploratorii 
științei) 

2000 1860 

  Mic Art Antipa – atelier de 
pictură, și desen pentru 
preșcolari 

2200 2196 

  Mic Art Antipa – atelier de 
pictură, și desen pentru 
școlari 

2200 2068 

  Mic Provocarea LEGO® 2300 2323 

  Mic GALILEGO® 2450 2450 

  Mic ROBO BRICKS 2200 2068 

   Ateliere tematice Art 
Antipa 

  

  Mic Atelierele de recreatie 
chimica 

2800 2629 

  Mic Ateliere de știință – Lumea 
animalelor pentru micii 
exploratori 

2300 2323 

  Mic Serii de poveste la Antipa 2200 2050 

  Mic Biomecanică si 
antropometrie 

2500 2629 

  Mic Fascinanta lume a 
animalelor 

2400 2450 

  Mic Ora de muzeu 2300 2350 

  Mic Diversitatea lumii vii 2350 2480 

  Mic Delta Dunarii și Marea 
Neagră 

2250 2050 

  Mic Istoria Medicinei 2450 2450 

  Mic Festivalul internațional de 
Film pentru publicul tanăr-
Kinodiseea 

2800 2450 

  Mic Poveste cu fluturi 2500 2050 

  Mic In sălbăticie 2500 2050 
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  Mic 5 Licee 5 Muzee 2500 2380 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Mediu Expozitia temporare 
“Venin – Frumuseti de 
neatins”  

130000 122030 

  Mic Expoziție temporară “Urme 
în timp” 

25000 24771 

  Mic Expoziție temporară 
“Povestea ilustrata a 
Muzeului Național de 
Istorie Naturală Grigore 
Antipa” 

4500 4155 

  Mic Expoziție temporară “O 
prietenie regală: Grigore 
Antipa și regii Romaniei” 

10000 9879 

  Mic Expoziție temporară “ 
Grigore Antipa - 150” 

5000 4880 

  Mic Expoziție temporară “ Mica 
lume mare” 

5000 4890 

  Mic Expoziție temporară “ 
Rusia-File din natură” 

5000 4650 

  Mic Expoziție temporară “ 
Wildlife Romania” 

5000 3860 

  Mic Expoziție temporară “ 
Puricele adevărat” 

3500 2850 

  Mic Expoziție temporară “ 
Zbor” 

3500 3400 

   Expoziție temporară “ 
Culorile prind aripi” 

35000 31988 

  Mediu Congresul International de 
Zoologie al Muzeului 
„Grigore Antipa”, editia a 
9-a,  noiembrie 2017 

95000 90591 

  Mediu Tiparire 
albume/carti/pliante 

76000 76726 

  Mic Noaptea cercetătorilor 
europeni 

7500 7480 

  Mic Noaptea muzeelor 7500 6820 
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  Mic Publicarea revistei 
muzeului Travaux du 
Muséum National 
D’histoire Naturelle 
“Grigore Antipa” 

15000 14054 

4 Evidenţa, 
conservarea şi 
protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Mediu Conservarea preventivă a 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal 57000 56302 

  Mic Evidenţa sinoptică şi 
analitică a bunurilor de 
importanţă ştiinţifică aflate 
în patrimoniul MNINGA 

50000 51808 

  Mic Evidenta electronica a 
fondului de carte 

25000 24188 

  Mic Inventarierea de bunuri de 
importanţă ştiinţifică aflate 
cu evidenţă primară sau 
introduse recent in 
patrimoniul mninga 
(achiziţii, donaţii, colectări 
recente) 

35000 34348 

5 Cercetarea și 
dezvoltarea 
patrimoniului 

Mediu Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei naționale și 
mondiale. 

130000 129460 

  Mediu Dezvoltarea patrimoniului 
ştiinţific muzeal prin 
cercetarea de teren, 
schimburi cu instituţii de 
profil şi achiziţii 

110000 108276 

  Mic Dezvoltarea fondului de 
carte 

25000 24187 

   Total: 912200 887357 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată{, conform criteriilor 

de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Indicatori de performanță în perioada raportată 01 ianuarie 2017 -31 decembrie 2017 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 2017 
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1. 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri proprii- cheltuieli de 
capital)/nr. de beneficiari 

20,19 

2. 
Fonduri nerambursabile atrase (lei) 234.000 

3. 
Număr de activităţi educaţionale  563 

4. 
Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 1.757 

5. 
Numar de beneficiari neplatitori 85.087 

6. 
Numar de beneficiari platitori 234.085 

7. 
Număr total de beneficiari Facebook 33.708 

8. 
Număr de expoziţii temporare/Frecventa medie zilnica 12 

9. 
Număr de proiecte/acţiuni culturale 28 

10. 
Venituri proprii din activitatea de bază 3.042.000 

11. 
Venituri proprii din alte activitati 1.207.000 

 

Detalii pentru indicatorii de pefomanță: 

1. Cheltuieli pe beneficiar: 

din subventie + venituri proprii – cheltuieli de capital = (2.690.000 lei subventie + 4.249.000 

lei venituri proprii  - 494000 lei cheltuieli capital) 6.445.00 lei  /319.172 beneficiari = 20,19 

lei 

 

Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei{, cu menţionarea resurselor 

financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate: 

1.Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

 

Nr. 

crt. 

Categorii 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. TOTAL VENITURI, din care 

1.a. venituri proprii, 

din care 

                1.a.1. venituri din 

activitatea de bază 

               1.a.2. alte venituri 

7.820.000 

3.821.000 

 

3.100.000 

 

13.131.000 

4.065.000 

 

3.100.000 

 

46.206.000 

4.265.000 

 

3.300.000 

 

38.206.000 

4.465.000 

 

3.500.000 

 

15.206.000 

4.465.000 

 

3.500.000 
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proprii 

               1.b. 

subvenţii/alocaţii 

               1.c. alte venituri 

Sume utilizate de alte 

institutii din excedentul 

anului precedent 

721.000 

3.782.000 

 

 

217.000 

965.000 

9.066.000 

 

965.000 

41.941.000 

965.000 

33.741.000 

965.000 

10.741.000 

2. TOTAL CHELTUIELI, din 

care 

2.a. Cheltuieli de personal, 

din care 

2.a.1. Cheltuieli 

cu salariile 

2.a.2. Alte 

cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii, 

din care 

2.b.1. Cheltuieli 

pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli 

cu colaboratorii 

2.b.3.Cheltuieli 

pentru reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli 

de întreţinere 

2.b.5. Alte 

cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

2.c. Proiecte cu finantari din 

fonduri externe 

nerambursabile(FEN) 

2.d. Cheltuieli de capital 

7.820.000 

3.307.000 

 

3.114.000 

 

193.000 

 

 

4.296.000 

 

1.390.000 

 

600.000 

 

100.000 

 

1.100.000 

 

1.106.000 

 

217.000 

 

13.131.000  

4.340.000 

 

4.070.000 

 

270.000 

 

 

5.716.000 

 

2.300.000 

 

650.000 

 

100.000 

 

1.400.000 

 

1.266.000 

 

 

3.075.000 

46.206.000 

4.340.000 

 

4.070.000 

 

270.000 

 

 

5.716.000 

 

2.300.000 

 

650.000 

 

100.000 

 

1.400.000 

 

1.266.000 

 

 

36.150.000 

38.206.000 

4.340.000 

 

4.070.000 

 

270.000 

 

 

5.716.000 

 

2.300.000 

 

650.000 

 

100.000 

 

1.400.000 

 

1.266.000 

 

 

28.150.000 

15.206.000 

4.340.000 

 

4.070.000 

 

270.000 

 

 

5.716.000 

 

2.300.000 

 

650.000 

 

100.000 

 

1.400.000 

 

1.266.000 

 

 

5.150.000 

 

Previziunea asupra bugetului de venituri şi cheltuieli a fost întocmită având la bază 
SCRISOAREA-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 
proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021, precum şi limitele 
de cheltuieli stabilite pentru ordonatorii principali de credite, elaborata de Ministerul 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2017 

 

97 

 

Finanţelor Publice, şi comunicate ordonatorilor principali de credite si institutiilor din 
subordinea acestora. 

Avand in vedere informatiile oferite in scrisoarea cadru privind cresterea economica de 5,2-
5,7%, propunerile de buget pentru anul 2018 si estimarile anilor 2019-2021 sunt în 
concordanta cu indicatorii macroeconomici cominicati de catre Comisia Nationala de 
Prognoza.Pentru perioada 2018-2021, prioritatea o constituie atragerea de venituri proprii, 
identificarea de noi surse, cresterea ponderii acestora in cadrul bugetului in scopul diminuarii 
subventiei. 

Pe langa veniturile obtinute din vanzarea biletelor, în conformitate cu legislatia financiar 
bugetară aferentă institutiilor publice de cultură, o mare parte dintre resursele financiare 
necesare se vor asigura din  fonduri obţinute din mai multe surse: 

Programe de finanţare: şi până în prezent s-a apelat la finanţarea proiectelor muzeului prin 
diferite programe naţionale sau internaţionale. Această linie de finanţare va fi exploatată în 
continuare, impulsionându-se mai mult realizarea de proiecte de cercetare a colecţiilor care 
să genereze inclusiv volume de interes pentru specialişti şi albume de interes pentru publicul 
larg. În funcție de strategiile Uniunii Europene, pentru 2014-2020, muzeul se va replia pe 
atragerea de finanțări nerambursabile utile activităților muzeale. 

Centre culturale străine si institutii similare din tara si strainatate: realizarea de parteneriate 
cu centrele culturale străine va duce la diminuare unor cheltuieli legate de realizarea unor 
expoziţii temporare sau a unor programe publice.  

Sponsorizări: companiile multinaţionale, marile companii româneşti sau companiile străine 
care operează în România pot fi cointeresate în continuare în susţinerea activităţii muzeului, 
organizarea expoziţiilor temporare de amploare şi dezvoltarea colecţiilor prin achiziţia unor 
lucrări prestigioase. Un obiectiv important pentru perioada următoare este semnarea unui 
contract de sponsorizare pentru campania de imagine a muzeului.  

 

Previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei va fi în concordanţă cu legislatia  
pentru personalul plătit din fonduri publice, si va fi asigurata in proportie de 100 % din 
subvenția primită de la Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Cheltuielile privind bunurile si serviciile au fost  fundamentate în preturi curente și în raport cu 
indicatorii fiecarei activități prognozată a se realiza în perioada 2018-2021 la care se adauga 
cheltuielile de întreținere și funcționare. 

Programul de investitii raspunde necesitatilor desfasurarii în bune condiții a funcțiilor 
muzeului la care se adauga programele de dezvoltare si cele administrative. Pentru anul 
2019-2021 se vor întocmi notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 
cheltuielilor de investitii, acestea se vor înainta ordonatorului principal de credite pentru 
aprobare, asa cum prevede H.G. nr.225/2014 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind prioritizarea investitiilor publice. 

 

2. Numarul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

Considerind ca an de referinta anul 2017, am estimat anual cresterea numarului de vizitatori, 

de la 319.172 în anul 2017 la 330.000 vizitatori în anul 2021, ceea ce va duce la cresterea 

veniturilor proprii realizate din activitatea de baza. Se va insista pe transmiterea catre 

publicul larg a informatiilor privind programele și proiectele ce se vor desfasura in muzeu. 

{ 
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Anul  
nr. de 

beneficiari  

nr. de 

bilete 

Venituri  

Propuse 

(mii lei) 

2018 322.000 230.000 3.000.000 

2019 325.000 240.000 3.150.000 

2020 330.000 250.000 3.300.000 

2021 335.000 260.000 3.500.000 

2022 340.000 260.000 3.500.000 

 

3. Analiza Programului minimal realizat  

Programul minimal a fost realizat integral în perioada 01.01.2017-31.12.2017, respectandu-
se bugetul alocat. In plus fata de programul minimal aprobat au fost realizate programe si 
proiecte ce au fost sustinute din veniturile proprii. Numărul beneficiarilor acestor proiecte și 
programe arată eficacitatea și impactul acestora asupra publicului vizitator. Cel mai mare 
impact asupra publicului l-au avut programele și proiectele specifice activității: pedagogie 
muzeală, valorificarea patrimoniului muzeal și cercetarea și dezvoltarea patrimoniului. 

 

Tabel 2 Programul minimal 2018-2021 

Anul Prevăzut (mii lei) Realizat (mii lei) 

2018 165 165 

2019 2.300 2.300 

2020 2.300 2.300 

2021 2.300 2.300 

2022 2.300 2.300 

 

VIII. Organizarea și funcţionarea instituţiei  

1. Măsuri de organizare internă  

Regulamentul 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. 

Au fost constituite diverse comisii de specialitate (comisie de verificare a stării de 
conservare, comisie de restaurare, comisie de inventariere a bunurilor culturale, etc.) cu 
scopul de a sprijinii activitatea managerului.  
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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 actualizate stabilindu-se sarcini clare și 
precise. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

În perioada raportată nu au fost aduse modificări la Regulamentul Intern al instituţiei. 

 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 

Conform Organigramei în vigoare, conducerea Muzeului Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” este asigurată de un manager în baza Contractului de management nr. 
86/18.09.2017, un director adjunct și un contabil șef. Managerul, directorul adjunct şi 
contabilul şef conduc şi răspund de buna funcţionare a activităţii Muzeului, conform 
prevederilor cuprinse în contractul de management şi, respectiv, ale Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare aprobat prin prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2490 din data de 
25.10.2013. 

Activitatea Managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de 
conducere cu caracter deliberativ și Consiliul Științific, organ de specialitate cu rol consultativ 
în domeniul cercetării științifice, colecțiilor muzeale și activităților culturale. 

În perioada raportată ședințele Consiliului de Administrație MNINGA au avut loc trimestrial 
sau ori de câte ori a fost necesar, după cum urmează : 13.02.2017 (Ordinea de zi : Situație 
posturi vacante ; Plan de activități 2017 ; Propuneri Consiliu științific ; Diverse) ; 13.02.2017 
(Ordinea de zi : Expoziția temporară Coridorul evoluției umane) ; 16.05.2017 (Ordinea de zi : 
expoziția Urme în timp ; expoziția Gr. Antipa ; expoziția Venin ; revista Travaux ; expoziția 
Urme în timp) ; 15.06.2017 (Ordinea de zi : Execuțua bugetară 2017 ; Congresul de Zoologie 
2017 ; Editura MNINGA ; activități pentru a doua jumătate a anului 2017) ; 16.08.2017 
(Validare concurs CS); 20.09.2017 (Ordinea de zi: propunere transformare post vacant; 
Expoziția Venin; Diverse); 22.09.2017 (Ordinea de zi: Solicitare filmare în muzeu de la post 
Tv Al-Jazeera); 29.11.2017 (Ordinea de zi: Proiect de investiții; Propuneri transformari 
posturi vacante; Propunere renunțare expoziție Râșnov). 

În cadrul ședințelor Consiliului Științific au fost validate concursurile privind ocuparea 
posturilor de cercetare-dezvoltare. 

În perioada raportată au fost necesare 40 delegări de competență de către managerul 
instituției, datorită unor deplasări interne, sau a efectuării concediului de odihnă/medical, și o 
(1) delegare de competență privind atribuțiile postului de director adjunct Cercetare, acest 
post fiind vacant în prezent. 

 

IX. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancționare): 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a funcţionat în perioada raportată  
având la bază un număr de 60 posturi, dintre care 7 funcţii de conducere şi 53 funcţii de 
execuţie, şi o structură organizatorică formată dintr-o secţie (Secția Redacție, Bibliotecă și 
Arhivă), două birouri (Biroul de Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, 
și Biroul Financiar-Contabil) și zece compartimente (Compartimentul Evidență și Conservare, 
Compartimentul Taxidermie și Restaurare, Compartimentul Cercetare Patrimoniu, 
Compartimentul Biologie Moleculară, Compartimentul Tehnic-Administrativ, Compartimentul 
Audit Public Intern, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Achiziții, 
Compartimentul Juridic, Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă). 
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Structura organizațională a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 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.  

În cursul anului 2017 au încetat 7 contracte individuale de muncă (5 încetări CIM conform 
art. 55 lit. b) din Codul Muncii, 1 încetare CIM conform art. 81 din Codul Muncii, 1 încetare 
CIM conform art. 56 lit. i) din Codul Muncii, și 1 pensionare la termen). 

Au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 11 posturi vacante și 1 post temporar 
vacant (2 posturi de muzeograf gr. IA, 1 post de muzeograf gr. II, 1 post de muzeograf gr. I, 1 
post de conservator tr. IA, 1 post de muncitor calificat tr. I, 1 post de cercetător științific gr. III, 
2 posturi de cercetător științific, 3 posturi de asistent de cercetare), din care s-au ocupat 7 
până la 01.08.2017 și 5 au fost ocupate dupa data de 1 august 2017). 

La data de 31 decembrie 2017 s-au înregistrat 52 de posturi ocupate, 7 posturi vacante și un 
(1) post temporar vacant. 

Condițiile de muncă au fost îmbunătățite permanent prin amenajarea și dotarea spațiilor de 
lucru existente, în vederea desfășurării activității în bune condiții. 

La sfârșitul perioadei raportate, venitul mediu brut a fost de 4100 lei, fiind respectate și 
aplicate cu promptitudine toate prevederile legale care au îmbunătățit situația salarială și s-
au încadrat în bugetul instituției. 17 salariați beneficiază de indemnizația pentru titlul științific 
de doctor. 

În limita bugetului alocat și a Planului de formare profesională pentru anul 2017, cu scopul de 
a spori potențialul și abilitățile angajaților în vederea atingerii obiectivelor instituției, MNINGA 
a sprijinit angajații în perfecționarea profesională, aceștia urmând cursuri de 
formare/perfecționare, după cum urmează: 

- Curs de Relații Publice, organizat de DallesGo în perioada februarie-iunie 2017 (a participat 
1 angajat, muzeograf, din cadrul Biroului relații Publice, Marketing Cultural și Programe 
Educaționale); 

- Curs Salarizarea personalului în 2017, organizat de TAK Education Grup, în data de 
13.09.2017 (a participat 1 angajat din cadrul Compartimentului Resurse Umane); 

- Curs Phylogeography and Phylogeny based on Molecular data, organizat la sediul 
Muzeului în luna aprilie 2017 (au participat 8 specialiști din cadrul Compartimentului Biologie 
Moleculară și Compartimentul Cercetare Patrimoniu). 

 

X. Lucrul cu voluntari 

În desfășurarea activităților Muzeului au fost implicați și voluntari, (în perioada raportată fiind 
încheiate 1 contract de voluntariat în cadrul Compartimentului Biologie Moleculară (1) și 19 
contracte de voluntariat în cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe 
Educaționale, în special în activitățile de supraveghere a spațiilor expoziționale permanente 
și temporare și implicare în activitățile educaționale desfășurate și cu ocazia evenimentelor 
organizate în cadrul programului european „Noaptea Muzeelor” 2017, cu următoarele 
activități: 1. îndrumare vizitatori; 2. realizare de fotografii; 3. participare la organizarea 
evenimentelor: lansare de carte „Originea speciilor”; - vernisarea expoziție temporare „Urme 
în timp”; - vizitarea gratuită a expoziției permanente a Muzeului; - colectare entomologică a 
insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea specialiștilor 
din Muzeu; interceptarea sunetelor de lilieci din grădina Muzeului „Antipa” cu ajutorul 
detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiștilor din Muzeu, voluntarii venind și 
exprimându-și dorința de colaborare cu entuziasm și dorință de implicare contribuind cu 
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eficiență la îndeplinirea obiectivelor, fiind de un real folos instituției, șefii departamentelor 
asigurând cu succes asistență continuă pe tot parcusul perioadei de voluntariat.  

 
XI. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi: 

• Muzeul Național Cotroceni (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 
Antipa și Regii României 1892 - 1944”) 

• Muzeul Național Peleș (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și 
Regii României 1892 - 1944”),  

• Muzeul Municipiului București (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 
Antipa și Regii României 1892 - 1944”),  

• Muzeul Judeţean Botoşani (expoziția temporară „Gigore Antipa 150”),  

• Ambasada Federației Ruse la București (expoziția temporară „#Rusia – File din 
natură”),  

• Centrul Rus de Știință și Cultură din România (expoziția temporară „#Rusia – File 
din natură”),  

• Societatea Geografică Rusă (expoziția temporară „#Rusia – File din natură”),  

• Ambasada Franței în România („Bucharest Science Festival”, „Exploratorii 
Științei”),  

• Institutul Francez din București („Exploratorii Științei”, „Bucharest Science 
Festival”),  

• Centrul de Agrement și Divertisment din Poiana Brașov (expoziția temporară „Venin - 
Frumuseți de neatins”),  

• Reptiland SRL (expoziția temporară „Venin - Frumuseți de neatins”),  

• Historia (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 
României 1892 - 1944”), 

• Armada (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 
României 1892 - 1944”),  

• New Folder (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 
României 1892 - 1944”),  

• Librăria Humanitas de la Cișmigiu („Bucharest Science Festival”),  

• Asociația Wilderness Research and Conservation („Bucharest Science Festival”),  

• Fundația „Visul Luanei” („Bucharest Science Festival),  

• Asociația Invenio („Noaptea Cercetătorilor Europeni”),  

• Asociația Culturală Metropolis („Festivalul Internațional de Film pentru Publicul 
Tânăr– Kinodiseea”),  

• Uniunea Studenților din Romania („Festivalul Studenților din România – Unifest”),  

• Editura Nemira (programul educațional „Atelierele de știință – Lumea animalelor 
pentru micii exploratori”),  

• Editura Arthur (evenimentul „Seri de Poveste la Antipa”),  
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• Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Administrație și 
Management Public 

• Universitatea din București – Facultatea de Biologie 

• Universitatea “Ovidius” Constanța 

• Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București 

• Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

• Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

• Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

• Universitatea Transilvania din Brașov 

• Universitatea de Vest din Timișoara 

• Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (protocol de colaborare semnat) 

• Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină 
(GeoEcoMar) (protocol de colaborare semnat) 

• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (București) 

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
„Cantacuzino” (București) 

• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța (este 
în curs de semnare un protocol de colaborare) 

• Institutul Geologic al României - Muzeul Național de Geologie (protocol de colaborare 
semnat) 

• Institutul de Biologie București al Academiei Române (acord de asociere pentru 
elaborare proiect) 

• Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din București, Academia Română 

• Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC - 
CLUB (Constanța, România) 

• Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani, România) 

• Asociația Parcul Natural Văcărești (protocol de colaborare semnat) 

• Administrația Parcului Național Ceahlău, Durău, jud. Neamț 

• Administrația Parcului Natural Comana, jud. Giurgiu 

• Ministerul Mediului (acord de asociere pentru elaborare proiect) 

Colaborări internaționale: 

• colaborări internaționale cu 8 instituții din 3 țări (Germania, Olanda și Regatul Unit), în 
cadrul proiectului cu numărul de contract 2 / 12.03.2015 (642973 — PRIDE — H2020-
MSCA-ITN-2014; Drivers of Pontocaspian biodiversity RIse and Demise - proiect european 
de tip MSCA-ITN-2014-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-
ETN), finanțat în cadrul programului HORIZON 2020): 

- Stichting Naturalis Biodiversity Center (NATURALIS) (Leiden, Olanda); 

- Justus-Liebig-Universitaet Giessen (Germania); 

- Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) (Olanda); 

- GIMARIS (GiMaRIS) VOF (Leiderdorp, Olanda); 
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- Brunel University, Uxbridge (Regatul Unit); 

- University of Bristol (Bristol, Regatul Unit); 

- The University of Reading (Reading, Regatul Unit); 

- Universitaet Bremen (Bremen, Germania). 

 

Alte colaborări: 

• cu Universitatea Ovidius din Constanța care desfășoară Proiectul nr. 
18586/27.11.2015, “Management concept for Central European vineyard ecosystems: 
Promoting Ecosystem Services in Grapes” în cadrul programului BIODIVERSA/FACCE-JPI, 
parte din schema UE ERA-NET (FP7) – UNIVERSITATEA OVIDIUS; Au fost realizate în 
cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară al Muzeului, următoarele: amplificare fragment 
16 S – 120 probe; asamblare în plăci în vederea trimiterii probelor în Canada la secvențiat. 

XII. Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și 
concesiunile de lucrări și servicii 

1. Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții 
publice folosită, numele câștigătorului); 

NR. 
CRT. 

TIP DOCUMENT OBIECTUL 
CONTRACTULUI 

VALOARE 

(lei fara 
T.V.A.) 

PROCEDURA DE 
ACHIZIȚII 
PUBLICE 

FOLOSITĂ 

NUMELE 
CÂȘTIGĂTORULUI 

1 Contract Microscop electronic de 
baleaj 

394,888 Procedura 
simplificata 

S.C. TOTAL SPECTRUM 
S.R.L. 

2 Contract Furnizare gaze naturale 26,043.6 Achizitie directa ENGIE ROMANIA S.A. 

3 Contract Evaluare imobil, teren și 
construcție 

4,000 Achizitie directa SOCIETATEA GENERALA 
A EXPERTILOR TEHNICI 

S.A. 

4 Contract Mentenanta a sistemelor 
de calcul montate in 

expozitia permanenta, 
precum si a celor aflate in 

depozitul M.N.I.N.G.A; 
implementare solutii soft si 
hard pentru proiectiile de 
la balena, dom si atrium; 
interventii la solicitarea 
Achizitorului in cazul 

defectarii echipamentelor 
si sistemelor de calcul 

montatein expozitia 
permanenta 

11448 Achizitie directa S.C. SERVICE 
CALCULATOARE S.R.L. 

5 Contract Lucrari de restaurare: 17 
piese – mamifere 

3,721 Achizitie directa GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

6 Contract Servicii internet mobil 5,058 Achizitie directa ORANGE ROMANIA S.A. 

7 Contract Servicii legislative 3,976 Achizitie directa WOLTERS KLUWER 
ROMANIA S.R.L. 

8 Contract Lucrari de restaurare: 14 
piese – mamifere 

2,806 Achizitie directa GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

9 Contract Asigurarea functionarii in 
conditii optime a instalatiei 

electrice in zona 
administrativa a Muzeului. 

7,500 Achizitie directa MOTOC R. GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

10 Contract Lucrari decorative in 
cadrul MNINGA 

2,230 Achizitie directa CIOBANU LIVIU - MIRCEA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

11 Contract Servicii de organizare 
expozitii temporare de 

animale vii 

22,500 Achizitie directa REPTILAND SRL 
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12 Contract Bonuri valorice pentru 
carburanti auto 

6,314.22 Achizitie directa OMV PETROM 
MARKETING S.R.L 

13 Contract Servicii de organizare a 
evenimentului ”CZGA 

2017” 

44,600 Achizitie directa Premier Catering & Events 

14 Contract Servicii de intretinere 
Acvariu Marin 

3300 
Achizitie directa 

CORAL FARM REEF S.R.L. 

15 Contract Servicii de asigurare de 
personal 

97,410.6 
Achizitie directa 

Hieropolis Grup Consulting 

16 Contract Servicii de paza 99,968 Achizitie directa POSITIVE SECURE 
BUSINESS SOLUTIONS 

17 Contract Servicii medicina muncii 43,875 Achizitie directa MEDLIFE 

18 Contract SUPREVEGHEREA SI 
VERIFICAREA TEHNICA 

A INSTALATIILOR - 
R.S.V.T.I. - ISCIR 

2,700 
Achizitie directa 

GLOBAL H.R. COMPANY 
S.R.L 

19 Contract Servicii de aparare civila 4,500 
Achizitie directa 

GLOBAL H.R. COMPANY 
S.R.L 

20 Contract Service si mentenanta 
pentru sistemele de 

securitate 

22,275 Achizitie directa GEROM INTERNATIONAL 
PRODIMEX S.R.L. 

21 Contract Servicii de suport si 
actualizare informatica 

1800 Achizitie directa OVAL BUSINESS 
SOLUTIONS SRL 

22 Contract Intretinere periodica/ 
revizie/ mentenanta 

platforme ptr persoane cu 
dizabilitati locomotorii 

1161 Achizitie directa PRO ACCES ELEVATOR 

23 Contract Lucrari de restaurare 3721 Achizitie directa GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

24 Contract Servicii de mentenanta 
aparate eliberare bilete 

3600 Achizitie directa ROPECO BUCURESTI 
S.R.L. 

25 Contract Servicii de reparare si de 
intretinere a perifericelor 

informatice 

4860 Achizitie directa CARO SERVICE S.R.L. 

26 Contract Servicii de vanzare cu 
amanuntul 

17550 Achizitie directa GRIGORE IOANA - 
DANIELA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

27 Contract Servicii tehnoredactare 
computerizata 

27900 Achizitie directa S.C. Color Science S.R.L. 

28 Contract Servicii de intretinere a 
retelei telefonice 

5850 Achizitie directa BEST BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

29 Contract Servicii de colectare si 
transport deseurilor 

menajere 

6500 Achizitie directa RER ECOLOGIC SERVICE 
BUCURESTI REBU S.A. 

30 Contract Trimitere mesaje pe email 2322 Achizitie directa WHITE IMAGE LOYALTY 
SRL 

31 Contract Servicii de inchiriere si 
intretinere carpete 

profesionale de trafic 

5634,72 Achizitie directa Lindström SRL 

32 Contract Mentenanta Acvariu Marin 14850 Achizitie directa CORAL FARM REEF S.R.L 

33 Contract Servicii de consultanta in 
domeniul achizitiilor 

publice 

43200 Achizitie directa Camburu Ionut Persoana 
Fizica Autorizata 

34 Contract Servicii de consultanta 
financiara 

23400 Achizitie directa DUMITRICA FLAVIUS - 
EUGEN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

35 Contract Servicii supraveghere 15399 Achizitie directa SANDU M L MARIA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

36 Contract Servicii supraveghere 14697 Achizitie directa STEFAN F. ADRIANA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

37 Contract Servicii 
receptie,planificare 

financiara ,facturare si 
pastrarea evidentelor 

15642 Achizitie directa ISAR TIBERIU - GABRIEL 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

38 Contract Servicii 
receptie,planificare 

financiara ,facturare si 
pastrarea evidentelor 

15399 

 

Achizitie directa SANDU EMILIAN 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

39 Contract Servicii de vanzare cu 19197 Achizitie directa COMAN IOSEFINA 
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amanuntul PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

40 Contract Servicii de vanzare cu 
amanuntul 

21393 Achizitie directa TALOI MARIA - CRISTINA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

41 Contract Servicii de contabilitate: 
Anexa 1, Anexa 30, 

Anexele 7-11, Verificare 
gestiune mij. fixe si ob. inv 

19800 Achizitie directa MARYBILFINALCOM SRL 

42 Contract Servicii de inregistrare a 
vanzarilor si achizitiilor 

18900 

 

Achizitie directa MEGELEA - SIMCEA 
DIANA PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

43 Contract Servicii de lacatuserie 37800 Achizitie directa DINU DIONISIE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

44 Contract Servicii de supraveghere 18819 Achizitie directa MILOS ELENA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

45 Contract Servicii de conservare 25047 Achizitie directa FOALTIN VIOREL 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

46  Lucrari de reparatii spatii 
interioare 

2700  CRANGA AUREL 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

47 Contract Servicii de consultanta in 
afaceri si management 

30375 
Achizitie directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

48 Contract Servicii de consultanta in 
domeniul relatiilor publice 

si al comunicari 

24300 
Achizitie directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

49 Contract Servicii de contabilitate 22995 
Achizitie directa 

MANOLACHE M. 
ALEXANDRA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA 

50 Contract Servicii de intretinere 
periferice informatice 

19800 
Achizitie directa 

RISTACHE LUCIA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

51 Contract Servicii de arhivare 
computerizata 

18000 
Achizitie directa 

SOFRON GEORGE 
RAZVAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

52 Contract Servicii de gestionare a 
bibliotecii 

44100 
Achizitie directa 

MIRCON FINANCIAL SRL 

53 Contract Servicii de conservare 23080 
Achizitie directa 

CIOBANU LIVIU - MIRCEA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

54 Contract Servicii de conservare 3000 
Achizitie directa 

IONITA LAURA - LIANA 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

55 Contract Mentenanta instalatie de 
iluminat 

20000 
Achizitie directa 

Showmine Tech srl 

56 Contract Furnizare energie electrica 80178 
Achizitie directa 

Restart Energy One SRL 

57 Contract Server virtual LV-1 SSD 1099 
Achizitie directa 

InsideMedia SRL 

58 Contract Servicii de curatenie 100520 
Achizitie directa 

MAGNUS TRUST S.R.L. 

59 Contract Servicii de organizare a 
expozitiei temporare de 

animale vii 

41530 
Achizitie directa 

EXOTICLAND SRL 

60 Contract Lucrari de restaurare: 18 
piese – mamifere 

4514 
Achizitie directa 

GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

61 Contract Servicii receptie, 
planificare financiara, 

facturare, pastrare 
evidente 

11550 
Achizitie directa 

POPESCU I. CRISTINA - 
MIHAELA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

62 Contract Servicii de supraveghere 11000 

 

Achizitie directa 
ALEXA OANA - PAULINA 

PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

63 Contract Lucrari de restaurare 

categoria 4 (starc cenusiu 

2500 
Achizitie directa 

CIOBANU LIVIU - MIRCEA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
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- 3 buc., egreta mare - 2 
buc., pescarus - 1 buc., 

rata mare - 1 buc.) 

categoria 3 (sorecar - 2 
buc., rata cap castaniu - 1 

buc.) 

64 Act Aditional Furnizare energie electrica 11050 
Achizitie directa 

S.C. Restart Energy One 
S.R.L. 

65 Act Aditional Supraveghere si Verificare 
Tehnica a Instalatiilor - 

R.S.V.T.I. 

1500 
Achizitie directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

66 Act Aditional Servicii de Aparare Civila 1500 Achizitie directa S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

67 Act Aditional Servicii de inchiriere si 
intretinere carpete 

profesionale de trafic 

966,24 Achizitie directa S.C. Lindstrom S.R.L. 

68 Act Aditional Servicii de asigurare de 
personal temporar 

32253 Achizitie directa 
 

S.C. Hieropolis Grup 
Consulting S.R.L. 

 

69 Act Aditional Servicii tehnoredactare 
computerizata 

12900 Achizitie directa S.C. Color Science S.R.L. 

70 Act Aditional Servicii de reparare si de 
intretinere a perifericelor 

1620 Achizitie directa S.C. CARO SERVICE 
S.R.L. 

71 Act aditional Service sistem telefonic, 
retea telefonica, aparate 

telefonice aflate in dotarea 
M.N..I.N.G.A. 

1950 Achizitie directa S.C. BEST BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

72 Act Aditional Servicii medicina muncii 14295 Achizitie directa S.C. MEDLIFE S.R.L. 

73 Contract Servicii de organizare 
expozitii temporare de 

animale vii 

11500 Achizitie directa S.C. REPTILAND S.R.L. 

74 Contract Asigurarea functionarii in 
conditii optime a instalatiei 

electrice in zona 
administrativa a Muzeului. 

7500 Achizitie directa MOTOC R. GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

75 Contract Participarea la activitatea 
de conservare preventiva 

in expunerea de baza. 

Monitorizare parametrii 
microclimatici in expozitia 
de baza si evaluarea starii 

de conservare a 
exponatelor. 

Activitati de restaurare 
pentru bunurile de 

importanta stiintifica din 
expunerea de baza si 

colectiile stiintifice. 

Intretinerea expozitiei de 
baza prin interventii de 

genul: pozitionarea crecta 
a unor exponate, 

aranjarea vegetatiei, 
curatare butaforie, vopsire 

postamenti, etc. 

12000 Achizitie directa CIOBANU LIVIU - MIRCEA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
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76 Contract Servicii receptie, 
planificare financiara, 

facturare, pastrare 
evidente in cadrul 

expozitiei permanente 
organizata in incinta 
Muzeului National de 

Istorie Naturala "Grigore 
Antipa". 

7500 Achizitie directa POPESCU I. CRISTINA - 
MIHAELA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

77 Act aditional Servicii de paza 20702 Achizitie directa S.C. POSITIVE SECURE 
BUSINESS SOLUTIONS 

S.R.L. 

2. Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru perioada raportată; 

➢ 1060 achizitii directe prin sistemul electronic; 
➢ 1 procedura simplificata; 

3. Câte achiziții s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achizițiilor 
desfășurate pe parcursul exercițiului perioadei de raportare; 

➢ 932 achizitii prin sistemul electronic. 

4. Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții - număr 
de contestații formulate la CNSC; 

➢ Achizitie directa: aprox. 4 zile; 
➢ Procedura simplificata: aprox. 30 de zile; 
➢ Nu au fost formulate contestatii la CNSC. 

➢ Câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare - nu este cazul. 

XIII. Informații despre litigiile în care este implicată instituția: 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Părţi Instanţă 
 

Obiect Stadiu de soluționare 

1 18968/3/2016 S.C. ARTEX 
SERVICES 
INTERNATIO
- NAL S.R.L. 
– debitoare 
 
Creditori:  
MNINGA ș.a. 

Tribunalul 
București – 
Secția a VII-
a Civilă 

Procedura 
insolvenței 

Admite cererea debitorului. În 
temeiul art. 71 alin. 1 din 
Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă 
deschide procedura generală 
împotriva debitorului SC 
ARTEX SERVICES 
INTERNATIONAL SRL.  
MNINGA  depus cerere de 
înscriere la masa credală 
pentru suma de 543.648,710 
lei + 2.529,6 EURO 
 
T: 13.06.2018 
Pentru continuarea procedurii 
de observație 
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