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Prezentul Raport de activitate cuprinde evoluțiile înregistrate în anul 2018 de 

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

prevăzute de lege, a misiunii și a 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 

3.1 Obiective generale 

A. Activitatea culturală: 

consolidarea şi extinderea reţelelor de colaborare cu instituţii de cultură de 

nivel naţional şi internaţional; diversificarea modalităţilor alternative de 

promovare a patrimoniului muzeal prin ”ocuparea” unor spații neconvenționale 

care să scoată muzeul și în afara ariei sale de funcționare; constituirea 

ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; cercetarea 

ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 

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

elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, 

punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului; să participe la parteneriate cu 

instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea atragerii de resurse 

(materiale informaţionale şi, după caz, financiare); dezvoltarea unui plan de 

evenimente, activități și intervenții culturale și creative care să fie raportate 

exclusiv la identitatea, viziunea, valorile și colecția muzeului; să sprijine 

realizarea activităţilor de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei 

generaţii în spiritul apropierii acesteia de muzeul modern; asigurarea 

diversificării ofertei culturale a instituției, în afara proiectelor din cadrul 

programului minimal; dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice și private 

pentru o mai mare vizibilitate, precum și pentru implicarea activă în viața 

culturală; continuarea programelor culturale de anvergură ale muzeului 

precum şi dezvoltarea de noi programe de punere în valoare a patrimoniului 

cultural administrat; dezvoltarea colaborării Muzeului cu societatea civilă 

reprezentată de organizaţii non-guvernamentale de educaţie şi/sau de mediu; 

dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ; organizarea de acţiuni 

educative de specialitate adresate liceenilor dar şi publicului larg; 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.); realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite 
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segmente de vârstă, ca forme de învățare permanentă și de interacțiune cu 

vizitatorii. 

B. Activitatea de promovare / marketing: 

actualizarea permanentă a website-ului instituţiei; diversificarea instrumentelor 

de publicitate; atragerea de resurse diverse prin coagularea inițiativelor 

culturale din comunitatea servită, precum și a altor parteneri potențiali; 

efectuarea de publicitate în jurul marilor evenimente ale instituţiei, precum şi o 

promovare mai pregnantă a acestora; 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; 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; menținerea unui grad ridicat de conștientizare a Muzeului în rândul 

publicului larg cu ajutorul unor materiale de promovare specifice; realizarea 

unor parteneriate cu diferite firme și organizaţii pentru susţinerea activităţilor 

instituţiei şi creşterea vizibilităţii Muzeului în rândul publicului larg; dezvoltarea 

și intensificarea relațiilor cu mass media cu scopul promovării activităților 

organizate de Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”; 

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: 

regândirea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al 

instituției în primul semestru al anului; re-evaluarea sistemului de control intern 

managerial la nivelul instituţiei în urma îndeplinirii sarcinii de la punctul a); 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; identificarea unor soluţii 

alternative de satisfacere a necesităţilor instituţiei din perspectiva lipsei 

personalului calificat; elaborarea unei strategii şi a unei politici de personal, 

prin care să satisfacă necesităţile specifice activităţii de cercetare şi 

conservare a patrimoniului; 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; să 

asigure implementarea și să raporteze stadiul de implementare a standardelor 

de control managerial intern prevăzute de O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu 

modificările și completările ulterioare; să asigure implementarea Planului de 

integritate aferent instituției conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 
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- 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; 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; 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: 

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; 

dezvoltarea unei strategii pentru atragerea de fonduri extrabugetare; să se 

preocupe de eficientizarea procesului de achiziții publice și să depună toate 

eforturile pentru asigurarea transparenței procesului de alocare a fondurilor 

publice; 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; să precizeze explicit fondurile cheltuite în vederea 

realizării programelor şi proiectelor; atragerea de finanţări şi cofinanţări 

naţionale şi/sau internaţionale, precum şi sponsorizări/donații, în vederea 

finanţării unor proiecte culturale; atragerea de fonduri şi granturi în vederea 

dezvoltării activităţii şi a proiectelor instituţiei; dezvoltarea unei strategii pentru 

atragerea de fonduri extra-bugetare și donații publice sau private pentru 

achiziții necesare îmbunătățirii colecției muzeului; 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. 

 

3.2 Obiective specifice 

a) dezvoltarea unei identități vizuale a Muzeului cu scopul actualizării imaginii 

instituției în raport cu noile tendințe și direcții de comunicare și informare 

existente în rândul publicului larg;  REALIZAT 
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Logo vechi MNINGA Logo nou MNINGA 

 

 

 

 

b) modernizarea paginii web a Muzeului cu scopul de a prezenta instituția și de a 

informa publicul asupra ofertei muzeului; REALIZAT 

Website vechi MNINGA 

http://89.37.143.4/ro  

Website nou MNINGA 

https://antipa.ro/  

  

 

c) montarea de platforme ridicătoare care să asigure accesul facil pentru 

persoanele cu dizabilități, în funcţie de bugetul aprobat; NE-REALIZAT (nu a 

fost alocat buget) 

d) realizarea unei cercetări de marketing privind percepţia publicului asupra 

serviciilor oferite de către Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa„ 

având ca scop identificarea opiniei consumatorilor în legatură cu activitatea 

Muzeului; REALIZAT 

e) realizarea unei expoziţii temporare în vederea aniversării Centenarului Marii 

Uniri; REALIZAT 

f) asigurarea funcționării unei cafenele în cadrul muzeulu, în funcţie de bugetul 

aprobat;reconsiderarea parțială sau totală a conceptului expozițional de bază 

în funcție de un studiu de oportunitate care să țină cont de opiniile echipei 

muzeului, a experților și a societății civile interesate – schimbarea 

argumentată a expunerii de bază a muzeului, dacă este cazul; spațiu cafenea 

în proces de refuncționalizare 

http://89.37.143.4/ro
https://antipa.ro/
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g) identificarea a cel puțin 1 activitate/domeniu în primele 6 luni ale mandatului, 

unde cheltuielile Muzeului pot fi reduse cu minimum 10% prin decizii de 

management intern :REALIZAT 

i. implementarea deciziilor de la punctul f) în maximum 12 luni de la 

începutul mandatului, dacă sunt de competența Managementului Muzeului;  

ii. întocmirea unor propuneri, în maximum 10 luni de la începutul mandatului, 

către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin care se detaliază 

problema și soluția identificată, în cazul în care deciziile de la punctul f) 

sunt de competența autorității centrale. 

4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management: 

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. 

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. 

Strategia managerială vizează obiectivele majore ale Muzeului. Acestea 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. 
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5. 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 

Implementare: 

În cadrul acestui program s-a realizat 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. 

1. O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1892 – 

1944 

Perioada de desfășurare: 2 ianuarie – 11martie 2018; 7 iulie - 31 decembrie 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada 

Muzeului, 3 roll up-uri; 50 afișe; 10.000 flyere; 10 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.000 de persoane); 

postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a 

Muzeului (11.286 reacții, comentarii și distribuiri; 227.699 vizualizări); crearea a șase 

albume de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; realizarea a 2 campanii 

online pe facebook și instagram (45.375 reach; 58.464 vizualizări); postarea 

informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe 

site-urile partenerilor; 22 machete în edițiile tipărite ale publicațiilor Adevărul, 

Adevărul de Weekend, Dilema Veche, Historia, bannere online pe adevarul.ro, 

dilemaveche.ro, historia.ro (350.000 afișări ) 

2. VENIN – FRUMUSEȚI DE NEATINS 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 noiembrie 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada 

Muzeului, 10 roll up-uri; 60 afișe; 30.000 flyere; 200 de invitații; 12 newslettere trimise 

online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.000 de 

persoane); postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de 

Facebook a Muzeului (9.586 reacții, comentarii și distribuiri; 171.504 vizualizări); 
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realizarea a 2 campanii online pe facebook și instagram (579.555 reach; 1.677.290 

vizualizări); minicard-uri afișate în Poiana Brașov și în Brașov; 1 spot publicitar pe 

diferite TV screen –uri stradale din București; steaguri tip ”velă” în Poiana Brașov; 

postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât 

și pe site-urile partenerilor 

3. #RUSIA – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 20 aprilie – 20 mai 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada 

Muzeului, 2 roll up-uri; 20 afișe; 3 newslettere trimise online persoanelor înscrise în 

baza de date a Muzeului (aproximativ 12.000 de persoane); postarea de informații și 

anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (3.638 reacții, 

comentarii și distribuiri; 69.654 vizualizări); realizarea a unei campanii online pe 

facebook și instagram ( 37.206 reach; 44.462 vizualizări), crearea unui album de 

fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului, postarea informațiilor expoziției 

temporare atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor. 

4. KISELEFF NR.1 . DE 110 ANI, ORAȘUL CREȘTE ÎN JURUL LUI! 

Perioada de desfășurare: 24 mai – 11 noiembrie 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada 

Muzeului, 5 roll up-uri; 50 afișe; 20.000 flyere; 300 de invitații pentru vernisajul 

evenimentului, 15 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a 

Muzeului (aproximativ 12.000 de persoane); postarea de informații și anunțuri 

referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (17.040 reacții, comentarii 

și distribuiri; 277.900 vizualizări); realizarea a unei campanii online pe facebook și 

instagram ( 66.938 reach; 95.113 vizualizări), crearea unui album de fotografie pe 

pagina de Facebook a Muzeului, postarea informațiilor expoziției temporare atât pe 

site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor, bannere online pe 

adevarul.ro, dilemaveche.ro, historia.ro (400.000 afișări ) 

5. FLUTURII EXOTICI ATERIZEAZĂ ÎN ORAȘ 

Perioada de desfășurare: 23 iunie - 16 septembrie 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 5 roll up-uri; 40 afișe; 10.000 

flyere; 200 de invitații; 7 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de 

date a Muzeului (aproximativ 12.000 de persoane); postarea de informații și anunțuri 

referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (11.117 reacții, comentarii 

și distribuiri; 200.358 vizualizări); realizarea unei campanii online pe facebook și 

instagram ( 179.680 reach; 957.814 vizualizări); 1 spot publicitar pe diferite TV 

screen –uri stradale din București; postarea informațiilor expoziției temporare atât pe 

site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor 

6. ȘCOALA DE VARĂ 

Perioada de desfășurare: 25 iunie – 7 septembrie 2018  

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 2 roll up-uri; 100 afișe; 5.000 

flyere; 16 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 12.000 de persoane); postarea de informații și anunțuri referitoare la 

cele 8 module ale programului pe pagina de Facebook a Muzeului (2.830 reacții, 
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comentarii și distribuiri; 102.125 vizualizări); postarea informațiilor modulelor Școlii de 

Vară atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor 

7. UN VEAC DE ZOOLOGIE ÎN ROMÂNIA. AMINTIRI DESPRE VIITOR 

Perioada de desfășurare: 21 noiembrie – 31 decembrie 2018 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada 

Muzeului, 3 roll up-uri; 40 afișe; 5.000 flyere; 350 de invitații pentru vernisajul 

evenimentului; 3 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a 

Muzeului (aproximativ 12.000 de persoane); postarea de informații și anunțuri 

referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (1.875 reacții, comentarii 

și distribuiri; 27.471 vizualizări); crearea unui album de fotografie pe pagina de 

Facebook a Muzeului (196 reacții, comentarii și distribuiri; 4.869 vizualizări); 

realizarea a unei campanii online pe facebook și instagram ( 36.856 reach; 55.213 

vizualizări); bannere online pe adevarul.ro, dilemaveche.ro, historia.ro (200.000 

afișări), postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției 

www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor. 

 

6. Programe propuse pentru perioada raportată 

Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice prevăzute în Contractul de 

management, în perioada 18.09.2017-31.12.2017 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 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

7.1 Investiţii, reparaţii capitale şi modernizarea infrastructurii muzeale 

Sistem de eliberare a biletelor de intrare și software pentru emiterea și gestionarea 

acestora, atat în cadrul expoziției permanente cat și a expozițiilor temporare, costuri 
susținute din venituri proprii. 

a. NF nr. 2857/16.10.2018 35.000lei 

b. Obiectiv solicitat: software pentru emiterea și gestionarea biletelor de 

intrare 

c. Aprobare nr. 4480/22.10.2018 

d. Contract de furnizare nr. 3381/29.11.2018 

e. Total valoare achiziție 34.272 lei 

f. NF nr. 2847/12.10.2018 52.000lei 

g. Obiectiv solicitat: sistem eliberare bilete de intrare 

h. Aprobare nr. 4446/19.10.2018 

i. Contract de furnizare 3380/29.11.2018 
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j. Total valoare achiziție 51.473,45 lei 

 

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. Poziționarea geografică în centrul orașului ceea ce determină o bună accesibilitate 

a publicului 

3. Poziţie dominantă pe piaţa muzeală bucureşteană și națională. 

4. Valoarea deosebită şi diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanţă 

recunoscută la nivel naţional și intenațional 

5. Existența unui brand muzeal, bazat pe o identitate vizuală clară și mesaje bine 

evidențiate 

6. Activităţile conexe – muzeul organizează activităţi apreciate, care se adresează 

unor largi categorii de public  

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, 
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zoologie, conservare, restaurare, marketing și comunicare.  

15. Organizarea periodică 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. 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 

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 

13. Cresterea concurenței generate de organizații private active în domeniul cultural 
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14. Creşterea concurenţei pentru fondurile nerambursabile şi programele de finanţare 

a proiectelor culturale şi educaţionale şi reducerea acestor fonduri (fenomen 

manifestat deja în ultimii ani) 

15. Diversificarea ofertei culturale în capitală şi creşterea valorii acesteia, precum şi 

intensificarea evenimentelor de divertisment (creşterea concurenţei) 

16. Exploatare nesistematică şi aleatoare a potenţialului cultural al capitalei pentru 

dezvoltarea turismului în domeniu, în comparaţie cu alte capitale europene 

17. Insuficienţa fondurilor pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal 

imobil 

18. Insuficienţa programelor de formare şi de specializare a resurselor umane prin 

învăţământul formal şi prin cel informal şi nonformal  

19. Intensificarea evenimentelor culturale și de divertisment organizate în București  

20. Interes redus al reprezentanţilor mass-media pentru activităţile cu profil cultural 

21. Legislaţie insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituţiei 

22. 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 

23. Lipsa unor studii de piaţă de amploare care să fundamenteze oferta instituţiilor 

publice de cultură 

24. Număr insuficient de angajați  

25. Salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar 

26. Legislaţia care nu permite acordarea de recompense financiare pentru muncă 

suplimentară 

 

III. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia 

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, numărul total de aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA. 

1. Numărul total de vizitatori 

Numărul total de vizitatori ai expoziției permanente / expozițiilor temporare la sediu 
sau în afara sediului este prezentat în tabelul următor. De asemenea, evoluția 
numărului de vizitatori ai MNINGA, în perioada 2012-2018, este prezentată în Figura 
1. 

Beneficiari Întreg Elev/student Pensionar Gratuit Total 

Expoziția 
permanentă a 
MNINGA 

99.170 67.723 8.814 84.506 260.213 

Expoziții 
temporare 
MNINGA 

22.645 25.557 NA 3.224 51.426 
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Expoziții 
temporare în 
afara sediului 

NA NA NA NA 31.127 

Țara de proveniență a vizitatorilor MNINGA în anul 2018 

Țara Total 
vizitatori 

Procent 

România 285.243 91.5% 

Alte țari 26.396 8.5% 

Figura 1: Evoluția numărului de vizitatori ai MNINGA în perioada 2012-2018 

2. Numărul total de participanți la programele educaționale 

Denumire program educațional Perioada Nr. 
participanți 

O Prietenie Regală: Grigore 
Antipa și Regii României 1892-
1944 

17 februarie 2018 35 
 

Palatele Familiei Regale – istorie, 
eleganţă şi fast 

24 februarie 2018 85 

Eticheta Regală 3 martie 2018 110 

Întâlnire cu Dodi și Roni februarie - mai 2018 224 

Vânători alegorice și animale-
totem în colindele de la noi 

22 decembrie 2018 80 

Bioacustica liliecilor 29 septembrie 2018 40 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 28 septembrie 2018 335 
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2018 

Zilele Evoluției 10 – 12 februarie 2018 153 

Ziua Culturii Naționale - Comori 
nevăzute ale Muzeului Național 
de Istorie Naturală ”Grigore 
Antipa” 

15 ianuarie 2018 204 

Ziua ADN la Muzeul Antipa 25 aprilie 2018 82 

Ziua Mondială a Peștilor Migratori 21 mai 2018 22 

Festivalul Animalelor 1 iunie 2018 1052 

Art Antipa - atelier de pictură și 
desen pentru preșcolari 

ianuarie – iunie 2018 244 

Provocarea Lego ianuarie – decembrie 2018 969 

Art Antipa - atelier de pictură și 
desen pentru școlari 

ianuarie - decembrie 2018 731 

Robo Bricks ianuarie – iulie 2018 125 

Galilego/Galileo ianuarie - decembrie 2018 153 

Atelierele de recreație chimică februarie – mai 2018 
octombrie - noiembrie 

2018 

136 

Școala de Vară 25 iunie – 7 septembrie 
2018 

795 

Detectivul Curios 20 – 28 ianuarie 2018 112 

Ateliere de heraldică  17 – 24 februarie 2018 39 

Arborele vieții – diversitatea 
animalelor 
Corpul uman - Simțurile 

10 - 24 martie 2018 51 

Jucării nelimitate pentru distracție 
nelimitată! 

24 martie – 3 aprilie 2018 300 

Festivalul internațional de film 
pentru publicul tânăr – 
Kinodiseea 

11 – 12 noiembrie 2018 53 

5 Licee 5 Muzee februarie – iunie 2018 250 

Despre Pămânțel 22 aprilie 2018 24 

Cum se face un Univers? 22 aprilie 2018 30 

Ploaia Curcubeu 24 aprilie 2018 20 

Bucharest Science Festival 28 septembrie 2018 90 

Cum mă cheamă? 29 septembrie 2018 35 

Programare și robotică noiembrie - decembrie 
2018 

41 

Weekend de citit povești la Antipa 15 – 16 decembrie 2018 35 

Ora de muzeu ianuarie - mai 2018 105 

Detectiv în lumea vie februarie – mai 2018 230 

Ateliere dedicate școlilor ianuarie - iunie 2018 307 

TOTAL  7.297 

3. Număr total de aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA 

Număr total de aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA a cunoscut o 
dinamică în continuă creștere. Astfel, în perioada ianuarie - decembrie 2018 - 4060 
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aprecieri noi ale paginii (Pagina MNINGA a crescut de la 33160 la 37220 aprecieri 
noi = prieteni ai paginii) 

4. Numărul total de apariții în presă în anul 2018 

În anul 2018 Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a avut un număr de 

2.964 apariții, dintre care exemplificăm: 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite – transmisie 

live și dezbatere din muzeu cu ocazia Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie 

2018, ora 13:20 – 14:30; realizatori: Corina Negrea si Dan Manolache; invitați: 

dr. Luis Ovidiu Popa, dr. Oana Paula Popa, dr. Melanya Stan, dr. Mihai 

Stănescu, dr. Alexandru Iftime 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite – despre 

poluarea si impactul acesteia, 19 ianuarie 2018, interviu cu dr. Alexandru 

Iftime 

• Antena 1, Jurnalul de Știri – Observator, 23 ianuarie 2018, interviu despre 

păsări polare, dr. Angela Petrescu 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite, 25 ianuarie 

2018, invitat in platou pentru dezbaterea cu ed. Humanitas – dr. Oana Paula 

Popa 

• Trinitas TV, Jurnal Trinitas, 27 ianuarie 2018, reportaj despre programul 

educativ Art Antipa 

• Evenimentul Zilei, 1 februarie 2018, interviu cu dr. Alexandru Iftime 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite, tema „Zilele 

Evoluție”, dezbatare la libraria Humanitas din Cișmigiu, 12 februarie 2018, 

invitat dr. Luis Ovidiu Popa, Ancuța Bontaș 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite, despre 

expoziția „O prietenie regală” 14 februarie 2018, invitat in platou dr. Oana 

Paula Popa  

• Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”, 15 februarie 2018, interviu cu Ancuța 

Bontaș despre „10 zile de iubire” 

• Agerpres, interviu despre  conferinta „O Prietenie Regala”, 17 februarie 2018, 

interviu cu dr. Oana Paula Popa 

• Radio România Actualități, știri, 19 februarie 2018, despre biodiversitate, 

interviu cu dr. Alexandru Iftime 

• Antena 1, „Prietenii de la 11”, 21 februarie 2018, live despre expozitia „Venin, 

frumuseți de neatins”, invitat dr. Alexandru Iftime 

• Antena 1, „Neatza cu Răzvan și Dani”, 21 februarie 2018, interviu cu dr. 

Alexandru Iftime despre expoziția „Venin, frumuseți de neatins” 

• Radio România Actualități, despre „O Prietenie Regală”, interviu cu dr. Oana 

Paula Popa si dr. Ștefania Dinu 

• Roman TV, 6 martie, promovare expoziție „Grigore Antipa 150” 
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• Canalul de Youtube, Gabriel Lycosa, 8 martie 2018, despre expoziția „Grigore 

Antipa 150” expusă la Muzeul de Științele Naturii Roman, interviu cu dr. Oana 

Paula Popa si dr. Ana Petrescu 

• Roman TV, 8 martie 2018, vernisaj expoziție „Grigore Antipa 150”, interviu dr. 

Oana Paula Popa si dr. Ana Petrescu 

• Agerpres, rubrica Album Agerpres, 21 martie 2018, fotografii despre 

Acordarea Înaltului Patronaj Regal Muzeului Antipa 

• TVR 1, TeleJurnal, despre Înalte Patronaj Regale, interviu cu dr. Luis Ovidiu 

Popa și dr. Oana Paula Popa 

• Digi 24, Jurnalul de Știri, 21 martie 2018, interviu dr. Luis Ovidiu Popa si dr. 

Oana Paula Popa 

• Antena 1, „Prietenii de la ora 11”, 29 martie 2018, live dr Luis Ovidiu Popa 

despre Scoala Altfel 

• Radio România Cultural, Emisiunea „Știința în Cuvinte Potrivite”, 28 martie 

2018, realizatori: Corina Negrea si Dan Manolache, invitați dr. Luis Ovidiu 

Popa, dr. Modest Guțu, dr. Iorgu Petrescu, dr. Ileana Negoescu 

• Radio România Actualități, emisiune despre natură și biodiversitate, interviu cu 

dr. Luis Ovidiu Popa 

• Radio România Cultural, emisiunea „Știința în Cuvinte Potrivite”, discuție 

despre expoziția „Kiseleff nr.1”, invitați: dr. Luis Ovidiu Popa, dr. Oana Paula 

Popa, dr. Ioana Gabriela Beldiman, dr. Oana Marinache, Cătălina Bulborea. 

• Europa FM, emisiunea „Obiecte cu poveste”, 29 iunie 2018, interviu cu dr. 

Oana Paula Popa 

• Prima TV, 5 iulie 2018, interviu dr Mihai Stănescu despre expoziția „Fluturii 

exotici aterizează în oraș” 

• București TV, știri, 12 iulie 2018, despre expoziția „Fluturii exotici aterizează în 

oraș”, interviu cu dr. Mihai Stănescu  

• România TV (RTV) live la Jurnalul de Știri, 13 iulie 2018, interviu cu dr. Mihai 

Stănescu despre expoziția „Fluturii exotici aterizează în oraș” 

• TV reportaj expo fluturi, 14 iulie 2018, interviu cu dr. Mihai Stănescu la 

Jurnalul de Știri 

• ProTV, „Vorbește Lumea”, 16 iulie 2018, reportaj despre expo „Fluturii exotici 

aterizează în oraș”, interviu cu dr. Mihai Stănescu 

• TVR 2 emisiunea „E vremea ta”, 19 iulie 2018, interviu cu dr. Mihai Stănescu 

despre expo fluturi 

• Europa FM, emsiunea „Obiecte cu poveste – colecția de sturioni care i-au 

aparținut lui Grigore Antipa”, 6 iulie 2018, interviu cu dr. Oana Paula Popa 

• Antena 1, Observator, 30 iulie 2018, intervenție dr. Alexandru Iftime (despre 

șarpele de apă) 

• Bucuresti TV, Știri, 1 august 2018, interviu cu dr. Alexandru Iftime despre 

expoziția „Venin, frumuseți de neatins” 
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• TVR 2, emisiunea „E vremea ta”, 2 august 2018, interviu cu dr. Alexandru 

Iftime despre expoziția „Venin, frumuseți de neatins” 

• Digi 24, Știri, 3august 2018, interviu cu dr. Mihai Stănescu despre tigrul 

platanului 

• București TV, Știri, 3 august 2018, reportaj despre Art Antipa 

• Radio România Cultural, Colecțiile Muzeului Antipa (etnografie si 

antropologie), 23 septembrie 2018 

• Radio România Cultural, Emisiunea Știința în Cuvinte Potrivite, 14 noiembrie 

2018, realizatori: Corina Negrea si Dan Manolache; invitați: dr. Luis Ovidiu 

Popa, dr. Oana Paula Popa 

• Radio România Cultural, emisiunea „Cafeneaua de Știință”, 15 noiembrie 

2018, invitați: dr. Oana Paula Popa 

• Radio România Cultural, 16 noiembrie 2018, emisiunea „Știința în cuvinte 

potrivite”, interviu cu dr. Oana Paula Popa 

• Antena 1, Știri, 16 noiembrie 2018, (ora 11) despre expo „Plasticul, noua 

specie de prădător acvatic”, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• Kanal D, Știri, 16 noiembrie 2018, (ora 11) despre expo „Plasticul, noua specie 

de prădător acvatic”, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• B1 TV, Știri, 16 noiembrie 2018, (ora 12:01) despre expo „Plasticul, noua 

specie de prădător acvatic”, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• Realitatea TV, Știri, 16 noiembrie 2018, (ora 12:02) despre expo „Plasticul, 

noua specie de prădător acvatic”, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• Antena 1, Jurnal (ora 7:55) 17 noiembrie 2018, intervenție cu dr. Luis Ovidiu 

Popa despre expo „Plasticul, noua specie de prădător acvatic” 

• B1 TV, Jurnal (ora 8:30) 17 noiembrie 2018, intervenție cu dr. Luis Ovidiu 

Popa despre expo „Plasticul, noua specie de prădător acvatic” 

• Radio România Cultural, emisiunea „Știința în cuvinte potrivite”, 21 noiembrie 

2018, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• TVR 2 emisiunea „E vremea Ta”, 22 noiembrie 2018, (18:45) interviu cu dr. 

Luis Ovidiu Popa despre expo „Plasticul, noua specie de prădător acvatic” 

• TVR 2 emisiunea „E vremea Ta”, 22 noiembrie 2018 (18:30), interventie dr. 

Luis Ovidiu Popa despre CZGA 2018 

• Realitatea TV, emisiunea Check-in realitatea, 26 noiembrie 2018, recomandari 

de petrecere a timpului liber 

• Digi World, Digipedia, 7 decembrie 2018, interviu cu dr. Luis Ovidiu Popa 

• București FM, 16 decembrie 2018, interviu Oana Paula Popa despre catalogul 

Kiseleff nr. 1 

• Digi World, emisiunea „Digipedia”, 21 decembrie 2018, realizator Alexandru 

Mironov, invitat dr. Luis Ovidiu Popa 

• Digi24, emisiunea „Jurnalul de Științe”, 29 decembrie 2018, realizator Teodora 

Safta, subiectul despre natura si biodiversitate 
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5. Măsuri pentru îmbunătățirea imaginii MNINGA 

Măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea parametrilor care descriu evoluția imaginii 

MNINGA au presupus realizarea de acorduri de colaborare cu parteneri din mass-

media: un post de radio (Radio România Cultural), trei posturi de televiziune (DIGI 

Animal World, Prima TV, DaVinci Learning), agenții de publicitate (Armada, 

Fish&Bricks), o agenție de monitorizare a presei ( Media Trust ), o firmă de 

publicitate outdoor ( United Media România), o firmă specializata în email marketing 

(White Image - Loyalty Solutions), 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, 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 4.060 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, Mediafax, Agerpres, Amos News, Rador;  

• Distribuția comunicatelor de presă prin intermediul site-urilor specializate 

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

• Promovarea evenimentelor prin intermediul revistelor și ziarelor (Adevărul de 

Weekend, Dilema Veche,  Adevărul, Historia, România Liberă, Evenimentul 

Zilei; Revista 22, Cotidianul, Femeia)  

• 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); 

6. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost continuată implementarea strategiei pentru 

cunoașterea categoriilor de beneficiari ai MNINGA prin intermediul sistemului 

electronic de eliberare a biletelor de vizitare care să permită o segmentare cât mai 

ridicată a publicului, pe naționalități (după informațiile pe care le deținem aceasta 

este o premieră pentru România), pe categorii de vârstă și parțial de studii. 

7. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

Grupurile țintă ale muzeului sunt definite în funcție de viziunea MNINGA, de strategia 

instituției pentru asigurarea mijloacele materiale necesare îndeplinirii viziunii 

asumate, ținând cont de analiza datelor demografice colectate în cadrul studiilor 

pentru evaluarea complexă a percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor 

consumatorilor, precum și a datelor de trafic pe pagina MNINGA de pe rețeaua de 

socializare Facebook. 
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Structura pe sexe a publicului adult al MNINGA 

• Masculin 46,6% 

• Feminin 53,4% 

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% 

Structura pe nivelul educațional al publicului adult al MNINGA 

• Scoală primară 0,1% 

• Scoală gimnazială 1,3% 

• Scoala profesională 2,9% 

• Absolvent liceu 35,2% 

• Absolvent facultate 44,8% 

• Studii postuniversitare 15,7% 

 

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 

Barbati 29% 1 5 11 7 3 1 0,716 

 

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

astfel: 

1. Grup țintă primar Familii cu copii 

2. Grup țintă secundar Grupuri de copii organizate de către școli 

3. Grup țintă terțiar Adulți fără copii 

 

8. Profilul beneficiarului actual 

Analiza categoriilor de bilete vândute în perioada 01.01.2018-31.12.2018 relevă 

următorul profil al categoriilor de beneficiari actuali ai MNINGA (Figura 2) 
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Figura 2: Categorii de vizitatori ai MNINGA în naul 2018 

 

Situația vizitatorilor, în funcție de țara de origine este prezentată în Figura 3. 

 

 

Figura 3: Țara de proveniență (cu excepția României) a vizitatorilor MNINGA în 2018 

(primele 10 țări, în ordine descrescătoare a numărului de vizitatori) 
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IV. Cercetarea patrimoniului 

Sub-programul Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale 

 

Proiecte / Tematici de cercetare desfășurate în cadrul acestui sub-program: 

1. 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; 

2. Determinarea speciilor de foraminiferi bentonici din Marea Neagră: activități 

desfășurate în cadrul Laboratorului de Biologie moleculară al Muzeului: extracţia 

ADN genomic (11 probe); Obţinerea de ampliconi SSU (5 probe) în vederea 

secvenţierii (3 secvențe) 

3. Identificarea speciilor de nemerţieni, anemone şi alte nevertebrate bentice din 

Marea Neagră: extracţia ADN genomic (14 probe), obţinerea de ampliconi COIII, 

COI, 18s, 16s, 28s (14 probe) în vederea secvenţierii (27 secvențe) 

4. Analiza variabilităţii genetice a populaţiilor sălbatice și de cultură ale speciei 

Helix pomatia.  

5. Identificarea speciei unor gastropode colectate din România, Bulgaria, Grecia în 

vederea inventarierii lor: extracţia ADN genomic (19 probe), obţinerea de ampliconi 

COI (34 probe) în vederea secvenţierii (24 secvențe) 

6. Aspecte filogenetice ale genului holarctic Nepa (Phylogenetics of the holarctic 

genus Nepa): prin identificarea fluxului de gene dintre specii de suprafață (Nepa 

cinerea) și specii cavernicole (N. anophtalma) si identificarea unei potențiale specii 

criptice în Spania și Sicilia.  

7. 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; 

8. Filogeografia speciei Pholidoptera transsylvanica in Carpați: ampl ificare PCR 

COI -132 reacții, purificare prod -110 probe; genotipare – 1200reactii, editarea 

secvențelor obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de arbori 

filogenetici ML. 

9. Speciile de Isophya din Grupul Isophya camptoxypha in Masivul Călimani: 11 

probe extrase, amplificare PCR: 67 reacții, purificare produsi de PCR –44 probe, 

Analiza gelurilor de genotipare (24 geluri), editarea secvențelor obținute și analiza lor 

(390), identificarea haplotiputilor, construire de arbori filogenetici ML, MP, NJ si BI. 

10. Studiul faunei de ortoptere (Insecta: Orthoptera) din Dobrogea: completarea 

manuscrisului cărții “The Ortoptera of Dobrogea”; pregătirea unui manuscris privind 

specia Myrmecophilus acervorum în Sudul Europei; extractie 5 pb, PCR - 45 reactii, 

purificare – 33 pb. 

11. Aspecte de filogenie la malofage din genurile Penenirmus si Philopterus și la 

chilopode din genul Strigamia: extractie 12 pb și PCR COI- 38 reacții, purificare 

produși de PCR – 38 probe, editarea secvențelor obținute și analiza lor, identificarea 

haplotiputilor 
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12. Aspecte de genetica populațiilor la specii de Austropotamobius din Romania: 

280 reacții PCR, 268 probe purificate, pregatirea si realizarea a doua manuscrise in 

colaborare cu L. Pârvulescu privind genetica populatiilor la specii de 

Austropotamobius 

13. Diversitatea genetică a speciei Chionomys nivalis in Romania: izolare ADN – 

25 probe provenite din 2 masive muntoase, amplificare CytB pentru probele izolate, 

analiza datelor obtinute coroborate cu cele extrase din bazele de date internationale 

14. Descrierea moleculară pentru specii noi de acarieni de pene: genurile Analges 

– 6 probe și Montesauria sp. – 6 probe; amplificare regiune COI și analiza datelor 

obtinute coroborate cu cele din bazele de date internationale, elaborare parte de 

biologie moleculara din manuscris.  

15. Analiza genetică a populaţiilor speciei Lucanus cervus: optimizarea reacțiilor 

de genotipare a populațiilor de L. cervus (5 reacții PCR cu 40 probe), genotiparea 

populaţiilor de L. cervus din 2013-2018- 6 reacţii PCR cu 484 probe 

16. Analiza genetică a populaţiilor speciei Cerambyx cerdo: editarea secvențelor 

obținute și analiza lor, identificarea haplotiputilor, construire de retele și arbori 

filogenetici. 

17. Analiza morfometrică a populaţiilor speciei Lucanus cervus: realizarea de 

măsurători cu ajutorul șublerului digital- 12 parametri morfologici la 43 de exemplare 

de L. cervus, realizarea de măsurători cu ajutorul diviziunilor de pe ocularul 

binocularului- 9 parametri ai aparatului genital la 17 exemplare de L. cervus.  

18. Analiza genetică a populațiilor de Dama dama și Capreolus capreolus din 

România: Extracția ADN genomic – 42 probe extrase din populațiile din 2018 

19. Cercetarea morfologică și sistematică a Tanaidaceelor: cercetarea bibliografiei 

(articole online, cărţi şi articole din biblioteca Muzeului) în vederea pregătirii pentru 

cercetarea şi organizarea colecţiei ştiinţifice de Tanaidacee şi publicarea ulterioară 

(sub formă de articole) a rezultatelor obţinute; cercetarea bibliografiei (articole online, 

cărţi şi articole din biblioteca Muzeului) privind principiile şi metodele zoologiei 

sistematice, taxonomia tanaidaceelor, hidrobiologia Mării Negre, fauna şi flora Mării 

Negre. 

20. Studiul morfologic și sistematic al acarienilor plumicoli din Asia (India, 

Indonezia); materialul acarologic cercetat provine de pe păsările capturate în cadrul 

expedițiilor organizate de Muzeu (în India și Indonezia). Au fost realizate desene 

științifice pentru șase specii noi de acarieni plumicoli (36 planșe A4): Trouessartia 

niltavae Constantinescu, 2018; Montesauria hernandesi Constantinescu, 2018; 

Montesauria caerulea Constantinescu, 2018; Proterothrix murarii sp. n.; Montesauria 

indonesiana sp. n.; Proterothrix sp. n. 

21. Cercetări ecologice asupra ectoparaziților (acarieni de pene și malofage) la 

specia Merops apiaster; au continuat cercetările efectuate în cadrul unei colonii de 

prigorii din preajma satului Hagieni din județul Ialomița; au fost examinate 80 

exemplare păsări de pe care au fost colectate peste 1000 exemplare de ectoparaziti 

(acarieni și malofage). 
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22. Cercetări ecologice asupra ectoparaziților și endoparaziților (acarieni de pene, 

malofage și viermi) la specii de păsări acvatice (preponderent specii din ordinul 

Anseriformes). O parte din această tematică de cercetare s-a desfășurat în cadrul 

proiectului „Birds ectoparasites in a climate change scenario” implementat de 

Institutul de Biologie Bucureşti în colaborare cu muzeul, proiect ce s-a derulat  în 

perioada 07-17 august 2018, la Centrul de Cercetări Ornitologice din Engure, 

Letonia. Proiectul a fost finanțat în cadrul Transnational Access (TA) în cadrul 

schemei eLTER H2020 TA. În cadrul deplasării în Letonia au fost examinate 200 

păsări acvatice, de pe care au fost colectate aproximativ 1000 exemplare de 

ectoparaziți (acarieni si malofage). De asemenea, au fost prelevate și tuburile 

digestive de la 8 păsări acvatice, din care au fost colectați, în laborator, viermii 

paraziți interni. 

23. Studiul sistematicii şi distribuţiei mamiferelor din Dobrogea şi Delta Dunării. 

24. Studiul ortopterelor (Insecta: Orthoptera) din România. 

25. Studiul morfologic și sistematic al nematodelor parazite la păsări: colectarea, 

studierea și organizarea de literatură științifică (peste 250 de articole și cărți) 

referitoare la parazitofauna păsărilor sălbatice (cu precădere nematofauna); au fost 

facute completări la baza de date cu informații despre nematodele parazite la păsări 

(pe baza informațiilor din literatura studiată). 

26. Studiu asupra biodiversității crustaceelor decapode colectate de Prof. Mihai 

Băcescu în cadrul Expediției „Thalassa” în Mauritania. 

27. Studiul asupra exemplarelor tip din colecţiile muzeale: identificarea taxonilor 

dedicaţi lui Grigore Antipa de către colaboratorii acestuia în colecţiile muzeale. 

28. Studiu asupra biodiversității speciilor de decapode astacide din România: 

introducerea în colecția de tipuri a 3 exemplare de crustacee decapode, din Familia 

Astacidae, din specia Austropotamobius bihariensis Pârvulescu, 2018, reprezentate 

de un holotip și doi paratipi, ce au fost donate de dl. Conf. Dr. Lucian Pârvulescu 

(Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara). 

29. Studiul dinamicii zilnice și sezoniere și a selecției de habitat la șarpelui rău 

(Dolichophis caspius) în România. 

30. Studiul impactului schimbărilor climatice asupra unui relict gliaciar 

(Pholidoptera trannsylvanica) și evidențierea zonelor de refugiu și a coridoarelor 

associate: au fost extrase și georeferențiate (unde a fost cazul) datele de prezență 

pentru specie, acestea fiind sintetizate într-o bază de date de tip geodatabase. 

31. Revizia genului Eumorphobotys (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae): 

materialul lepidopterologic cercetat provine și din colecțiile de lepidoptere ale 

MNINGA cu scopul publicării rezultatelor. 

32. Revizia speciei Agonopterix rubrovittella (Caradja, 1926) (Lepidoptera: 

Depressariidae): holotipul speciei se află în Colecția MNINGA, precum și jumătate 

dintre exemplarele care au servit la revizie; colaborarea s-a finalizat cu publicarea 

unui articol științific. 

33. The Pyraloidea of Europe (Lepidoptera): date faunistice și suport pentru partea 

de sistematică (toți taxonii infrasubspecifici descriși de Aristide Caradja). 
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34. Revizia speciilor aparținând complexului Anthaxia salicis din România; specii 

aparținând complexului Antaxia salicis din colecția de studiu a muzeului au fost triate, 

determinate și publicate rezultatele cercetărilor. 

35. Studiul speciilor subfamiliei Chrysomelinae (Coleoptera: Chrysomelidae) din 

colecția de studiu a MNINGA; materialul studiat a fost folosit la completarea Colecției 

științifice Coleoptera Familia Chrysomelidae și s-a publicat partea a III a a 

Catalogului Colecției de Chrysomelidae: Chrysomelinae. 

36. Studiul speciilor genului Carabus din Colecția Pompiliu Lie (Coleptera: 

Carabidae): specialiști implicați: Melanya Stan; scopul - organizarea Colecției 

științifice de Carabus fauna României achiziție dr. Pompiliu Lie (CARPLRO 001- 

CARPLRO 045), 5117 exemplare, 45 de specii și subspecii, realizarea digitalizării 

materialului studiat și aranjat in colecție și publicarea catalogului colecției.  

37. Studiul speciilor genului Onthophagus din colecțiile de coleoptere ale 

MNINGA: specialiști: Andreea-Cătălina Drăghici și colaboratori externi (Adrian 

Ruicănescu, Institutul de Biologie, Cluj; Cosmin-Ovidiu Manci, Oceanic Club, 

Constanța; Gabriela Cuzepan-Bebeșele, Muzeul Național Brukenthal-Sibiu, Cornelia 

Chimișliu, Muzeul Olteniei Craiova). 

 

V. Evidenţa, conservarea, protejarea patrimoniului ştiinţific muzeal 
 

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

bazele de date (Access, Excel) şi programul Docpat 

• Evidența prin baze de date Access – 5912 înregistrări/6123 exemplare/2 

colecții 

• Evidenta prin fișe analitice Docpat: 1128 fișe /5322 exemplare 

• Evidența prin Registrul de inventar electronic (word): 2915 înregistrări/13104 

exemplare 

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

verbale de recepție și inventariere  

Total: 21704 exemplare inventariate (insecte, moluște, crustacee, polichete, pești, 

amfibieni și reptile, fosile, mulaj miniatură vas Beagle). 12920 exemplare din diverse 

Colecții de studiu au trecut la Colecții științifice, în urma cercetării. 

Dezvoltare patrimoniu: 8784 exemplare.  

La 31.12.2018 în patrimoniu, inventariate sunt 1.649.694 exemplare. 

 

C. Verificări colecții științifice: 4 colecții/ 22790 exemplare 

• Colecția științifică de amfibieni și reptile – 5219 exemplare (preparate 

conservate uscat și umed) 

• Colecția științifică de lepidoptere exemplare tip – 3387 exemplare (conservate 

pe ac și paietă) 

• Colecția științifică de minerale și roci – 4425 eșantioane 

• Colecția științifică de mamifere – 9759 exemplare 
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D. Conservare preventivă 

• în expoziția de bază: 11, 25 iunie, 2 iulie cu intervenție suplimentară de 2-3 ori 

pe an în zone cu patrimoniu expus liber (Sala de paleontologie, Anatomia comparată 

a vertebratelor, Sala Giganții mărilor, Anatomie umană) 

• spații de depozitare: 3 depozite ale colecțiilor de entomologie, 4 depozite - 

colecții de mamifere și păsări naturalizate unde s-a completat substanța conservantă 

(camfor), 1 depozit - colecția de păsări balguri s-a completat substanța conservantă 

(naftalina) în 51 sertare, 1 depozit - colecția de etnografie s-au înlocuit 150 pungi 

protecție piese. 

• pentru colecțiile conservate umed s-a realizat: 

◦ completare cu lichid conservant (alcool 70%) la 139 preparate umede 

Colecția științifică de ihtiologie acad. Petre Bănărescu și 26 recipienţi cu 

230 tubuşoare Colecţia de Polycheta PLY 002-PLY 116; 30259-30328 

◦ înlocuire lichid conservant (alcool 70%) pentru 53 recipienți din Colecția de 

mamifere conservate umed 

◦ înlocuire 206 recipienți neetanși cu recipienți de PVC (27 Colecția științifică 

de pești Faună Mondială, 175 Colecțiile științifice de crustacea - a implicat 

și mutarea a 2666 tubuşoare, 4 recipinţi la Colecţia Polycheta dr. M. 

Băcescu (30295-30328/mutarea a 63 de tubuşoare). 

 

E. Conservare curativă: 43 preparate umede, 32 exponate, 14 piese din colecțiile de 

paleontologie, etnografie universală, mamifere, 1300 micromamifere conservate 

umed (eviscerare și spălare), 301 exemplare lepidoptere 

• Colecțiile conservate umed: 43 preparate - 4 sonde cu pești; 19 preparate cu 

reptile; 14 recipienți cu crustacei; 3 preparate cu paraziți ai unor organe; 3 preparate 

umede. 

• Intervenții la 5 schelete din zona Giganții mărilor: afalin; narval; morsă; manati 

de Florida; balenă cu cocoașă. 

• Stabilizarea bazinului de la scheletul de elefant de stepă (impregnarea cu 

soluție Paraloid B 72, 10%) – 3 aplicații /zi (după curățarea mecanică de praf, nisip 

prin pensulare și aspirare) (expoziție) 

• Activități de lipire pentru 26 de exponate; 301 exemplare lepidoptere în timpul 

reorganizării colecţiilor Rhopalocera şi Fleck-Salay-Montandon. 

• Îmbunătățire stare de conservare pentru 7 sulițe, 2 bastoane, 1 legatură de 

bambus din Madagascar (Colecția de Etnografie universală) 

• Impregnare cu paraloid și lipire molar mamut și craniu bizon de stepă și 

restaurat fragment os de mamut (asamblarea părților componente, lipire, impregnare 

cu paraloid) (Colecțiile de paleontologie) 

• Au fost eviscerate, spălate 1300 exemplare de micromamifere conservate 

umed cu ocazia verificarii gestiunii și a reorganizării Colecției științifice de mamifere 

preparate umede 
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• Intervenții de consolidare, lipire picioare, nas, vopsire postament-integrare 

cromatică la un exemplar de marmotă (Colecția de mamifere naturalizate) 

• Vopsire (integrare cromatică) postament cuib termite, postament mastodont 

(expoziție) 

 

F. Restaurare bunuri de importanță științifică: 3 piese (restaurare de mică amploare) 

și o piesă în restaurare (elefant indian, expoziție, proces nefinalizat) 

• demararea unui proces de restaurare la exponatul elefant indian: activități 

succesive de îndepărtarea mecanică a materialelor folosite la mascarea găurilor și 

cusăturilor-ciment, parafină, material textil impregnat cu adeziv (la nivelul capului, 

trompei, gâtului, abdomenului, picioarelor, cozii), îndepărtarea mecanică a epidermei 

uscate și desprinse la nivelul corpului și membrelor (în diferite zone). 

• ucrări de restaurare de mică amploare - vulpe polară (reconstituirea din rășină 

a buzei superioare și a celei inferioare, integrarea cromatică și redarea aspectului 

,,umed” și focă inelată (lipirea și chituirea cu rășină a buzei superioare și a celei 

inferioare, integrarea cromatică și redarea aspectului ,,umed”, lipirea mustăților 

(Colecția de mamifere); un exemplar varan de apă (Indonezia) – chituire parțială, 

integrare cromatică (Colecția de reptile). 

 

G. Organizare colecții științifice: 3 colecții (două dintre ele reprezentând continuare 

din 2017) (29130 exemplare/1087 etichete cu numere de inventar și denumiri 

științifice) 

• Colecția științifică Diptera dr. ing. Igor Ceianu – aranjarea a 22730 exemplare 

în 60 cutii de colecție și aplicarea a 1028 etichete cu număr de inventar, denumire 

specie, gen şi familie (DIPCEIANU 369 – DIPCEIANU 1343, pentru 51 familii). 

• Colecția științifică Carabus fauna României dr. Pompiliu Lie – aranjarea a 

5117 exemplare în 17 cutii de colecție și aplicarea 45 etichete de specie cu număr de 

inventar, specie/subspecie, subgen) (CARPLRO 001- CARPLRO 045) pentru 45 de 

specii și subspecii. 

• Colecția științifică de Coleoptere Familia Chrysomelidae fauna României – 

aranjarea a 1283 exemplare/31 specii (14 specii noi față de anul 2017). 

 

H. Completare colecţii ştiinţifice de entomologie: 4 colecții / 7546 exemplare 

introduse în cutii entomologice de colecție/360 specii 

• Colecția științifică de Heteroptere Fauna României: 3466 exemplare / 154 

specii (27 sunt noi pentru colecție) 

• Colecția științifică de Coleoptere Familia Cerambycidae - 107 exp / 40 specii 

• Colecția științifică de Diptere fauna României: Familia Tabanidae - 3332 

exp/58 specii; Familia Asilidae - 2115 exp/68 specii 

• Colecția științifică de Odonate fauna României: 641 exp/40 specii 
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I. Reorganizari colecţii ştiinţifice: 7 colecții /13518 exemplare 

• Colecţia științifică de Lepidoptere Fleck-Salay-Montandon: 5222 ex. 

lepidoptere (inv. 146380-147385) au fost mutate în 34 cutii de colecţie (cutiile 82-

116), s-au aplicat 2210 etichete cu nr. inv. și denumire științifică (înainte de 

reorganizare s-a procedat la golirea celor 34 cutii entomologice organizate pe tipul 

Unit Tray System, s-au pregătit 34 cutii pentru colecție, s-a aplicat polistiren și șnur) 

• Colecția științifică de fluturi Rhopalocera: s-au preparat 612 exemplare din 

cutiile 3-40 care au fost rearanjate – pe lângă ex preparate s-au montat 1053 

etichete cu denumirea familiei, denumirea specie, nr. inv.; s-au aplicat 2401 etichete 

de determinare pentru 2401 ex. lepidoptere (LEPRO 11 – LEPRO 118)  

• Colecția științifică de Lepidoptere ing. Iuliu Szabó: 121 exemplare lepidoptere 

(LEPRO5594-LEPRO5623) au fost mutate într-o cutie de colecție, s-au aplicat 29 

etichete cu numele taxonilor și cu nr de inv (anterior s-au pregatit cutiile cu polistiren 

și șnur) 

• Colecția științifică de Hymenoptere fauna României: comasarea a 2483 

exemplare /234 numere de inventar (specii) din dulapul 3-795 în dulapul 3-794 din 32 

de cutii de Colecţie în 11 cutii de Colecţie  

• Colecțiile de moluște: mutarea a 80 exemplare cochilii/numere de inventar în 

dulapurile de moluște conservate uscat din depozitul de pești, amfibieni, reptile 

(cochiliile din fosta expunere publică - Expeditiile MNINGA în Indonezia, Tanzania) 

• Colecția de paleontologie mamifere (excepție molari): rearanjare 54 fragmente 

de mamifere fosile din cutii vechi sau puse direct pe raft (dulap 3-979, hol) în 28 cutii 

noi, aplicare 54 etichete noi cu nr. inv. și date de colectare (pe lângă cele vechi, greu 

lizibile), aplicare etichete pe cutii și rafturi  

• Colecțiile de mamifere: aranjarea pe criterii taxonomice si în ordinea 

numerelor de inventar a 4946 piese (2969 cranii, 1082 exemplare conservate umed, 

517 pielicele, 156 trofee și 132 balguri). 

 

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

studiu și introducere în colecții 

• Activități de taxidermie: balguri 96, naturalizări 17, preparate umede 15 , cranii 

10, piei 55 

• Preparare material entomologic: 8030 exemplare insecte din România (4684 

exemplare pe ac entomologic și 3346 lipite pe paiete): 

• Etichete procesate/etichetare material biologic: 22664 etichete pentru colecțiile 

entomologice și colecții conservate umed 

K. Alte activități legate de colecțiile muzeului: 

• Vizite în colecțiile științifice: 4 

• Împrumuturi exemplare pentru cercetare: 2961 exemplare nevertebrate și 

pești din colecţii de studiu şi colecţii ştiintifice. 

• Împrumuturi piese pentru organizare de expoziţii temporare: 28 exemplare / 4 

expoziţii temporare. 
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VI. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției 

În scopul modernizării Sălii Centrale a Bibliotecii Muzeului, în perioada raportată a 

continuat reorganizarea spațiului prin aranjarea cărții la raft, realizându-se totodată, și 

verificarea în registre și a fișele cărților.  

Reorganizare spații de depozitare:  

• au fost achiziționate 600 cutii entomologice cu geam de sticlă, de dimensiunea 

508x452xx62 cm și s-au cumpărat materiale pentru realizarea (în regie 

proprie) a trei rasteluri metalice care vor mări spațiul de depozitare pentru 

colecțiile de orthoptere, de lepidoptere și de coleoptere, aflate în dezvoltare 

permanantă 

• reorganizarea Colecției de mamifere trofee și coarne a implicat o reorganizare 

a spațiului de depozitare prin aplicarea de plase de sârmă pe șase pereți, în 

două spații, pentru 59 de trofee de Cervus elaphus și Dama dama. 

 

VII. Valorificarea patrimoniului muzeal în perioada raportată 

1. Expoziția permanentă a MNINGA 

Beneficiari Întreg Elev/student Pensionar Gratuit Total 

Expoziția permanentă a MNINGA 99.170 67.723 8.814 84.506 260.213 

Expoziții temporare MNINGA 22.645 25.557 NA 3.224 51.426 

Expoziții temporare în afara 

sediului 

NA NA NA NA 31.127 

2. Expoziții temporare 

1. O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1892 – 

1944 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 11 martie 2018 

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, 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; 
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2. VENIN – FRUMUSEȚI DE NEATINS 

Perioada de desfășurare: 1 – 28 ianuarie 2018 (Centrul de Agrement și Divertisment 

Poiana Brașov) și 6 februarie – 31 octombrie 2018 (Muzeul Național de Istorie 

Naturală ”Grigore Antipa” 

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 (29.985 vizitatori dintre care 13.081 adulți, 

14.954 elevi, studenți și pensionari și 1.950 gratuiți); 

 

3. EVOLUȚIE: POVESTEA ILUSTRATĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE 

ISTORIE NATURALĂ ”GRIGORE ANTIPA” 1834 – 2018 

Perioada de desfășurare: 2 ianuarie – 31 decembrie 2018 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care descrie istoria 

Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”  

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

 
 

4. 10 ZILE DE IUBIRE 

Perioada de desfășurare: 14 februarie – 31 martie 2018 
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Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care dezvăluie 10 povești de dragoste 

din lumea animalelor, povești presărate cu tandrețe, cântece, dansuri, acrobații și 

alte momente delicate de afecțiune. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare; 1 expoziție temporară.  

   

5. #2RUSIA – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 20 aprilie – 20 mai 2018  

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care prezintă natura Rusiei în imagini 

de o frumusețe tulburătoare, surprinse prin ochii unor profesioniști în arta fotografiei. 

Grupate în opt secțiuni, imaginile vă invită „De la apus la răsărit” în „Cea mai 

frumoasă țară”, să faceți un tur virtual al „Peșterilor Rusiei”, poposind în „Lumea 

subacvatică”, să cunoașteți câteva dintre „Animalele sălbatice” și „Păsările” care 

populează acest tărâm de vis și își propun să vă transmită mesajul că „Lumea e în 

mâinile noastre”. 

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

 
 

6. SĂLBĂTICIE URBANĂ 

Perioada de desfășurare: 19 mai – 30 septembrie 2018  

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care surprinde în imagini grăitoare o 

mică parte din biodiversitatea unei metropole de câmpie. Noi, oamenii, împărțim 

această junglă de beton, cărămidă și asfalt cu multe alte specii, mai mici sau mai 

mari, pe care le veți descoperi în expoziția de la demisol. În secțiunile prezentate aici 

veți face cunoștință cu câțiva „locuitori cu sânge rece”, vă veți împrieteni cu „vecinii 

blănoși”, veți afla curiozități despre „locuitorii apelor” și despre „musafirii nepoftiți” cu 

care deseori ne împărțim casa fără să vrem și veți afla amănunte inedite despre 

„vânătorii înaripați ai nopții”, sau despre cum e să-ți trăiești „viața la demisol”. 

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

 

 

7. KISELEFF NR.1 . DE 110 ANI, ORAȘUL CREȘTE ÎN JURUL LUI! 

Perioada de desfășurare: 24 mai – 11 noiembrie 2018 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care va purta vizitatorii printr-o călătorie 

imaginară în timp cu ajutorul fotografiilor, al documentelor, dar și al obiectelor, 
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diferitele momente prin care a trecut clădirea muzeului în cei 110 ani de existență. 

Atracția principală a expoziției va fi reprezentată de una dintre himerele originale care 

ornau cornișa muzeului, dar mai ales de o reconstituire a grupului alegoric „Știința 

Zoologiei”. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare dedicată împlinirii a 110 de ani de la 

inaugurarea clădirii în actualul sediu, în prezența Regelui Carol I, a Principelui 

Ferdinand și a Principesei Maria, dar și a unei numeroase asistențe alcătuită din 

personalități marcante ale culturii românești, reprezentand primul edificiu din Regatul 

României realizat pentru a fi muzeu 

 

 
8. EXPOZIȚIE DE ANIMALE VII 

Perioada de desfășurare: 1  - 3 iunie 2018 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de animale vii organizată în colaborare 

cu Asociația Pajura. Această expoziție este dedicată celor mai spectaculoase rase de 

păsări şi prezintă exemplare de găini de rasă, porumbei aparţinând diferitelor rase şi 

varietăţi coloristice, fazani, păuni, papagali şi iepuri din cele mai frumoase rase 

europene. Nu vor lipsi nici exemplare de hamsteri pitici și porcușori de Guineea! 

Dolofani sau mititei, blănoși sau împănați îi veți putea admira în căsuțele lor pe 

blânzii noștri prieteni necuvântători. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de animale vii în grădina Muzeului, 1 

expoziție temporară. 

9. FLUTURII EXOTICI ATERIZEAZĂ ÎN ORAȘ 

Perioada de desfășurare: 23 iunie - 16 septembrie 2018 
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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 (21.441 vizitatori dintre care 9.564 adulți, 10.603 elevi, studenți și 

pensionari și 1274 gratuiți); 36 ghidaje tematice.  

   
 

10. UN VEAC DE ZOOLOGIE ÎN ROMÂNIA. AMINTIRI DESPRE VIITOR 

Perioada de desfășurare: 21 noiembrie – 31 decembrie 2018 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care se integrează în complexul 

evenimentelor culturale menite a marca Centenarul României. Expoziția prezintă 

publicului larg unele dintre cele mai importante contribuții aduse de oameni de știință 

români la dezvoltarea științelor zoologice. „Un veac de zoologie în România” ne 

dezvăluie amintiri despre personalități marcante ale zoologiei românești din ultima 

sută de ani, care au influențat viitorul acestei științe: Dimitrie Voinov, Radu Codreanu, 

Mihai Băcescu, Nicolae Botnariuc precum și Petre Mihai Bănărescu. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare se integrează în complexul 

evenimentelor culturale menite a marca Centenarul României, 1 expoziție temporară.  

11. PLASTICUL, NOUA SPECIE DE PRĂDĂTOR ACVATIC 

Perioada de desfășurare: 16 noiembrie – 31 decembrie 2018 

Obiectiv: Instalația „Plasticul, noua specie de prădător acvatic” constă într-o dioramă 

interactivă care funcționează ca un acvariu ce permite, la apropiere, revelarea 

modului în care viziatorii își pun amprenta asupra mediului. Proiectul găzduit de 

Muzeul Antipa se află în linie cu inițiativa internațională a Grupului Veolia, sub 

promisiunea de brand „Regenerăm Planetă”, are ca scop informarea oamenilor în 

legătură cu consumul de plastic și impactul acestuia asupra mediului. Diorama a fost 

gândită în colaborare cu Modulab, un laborator specializat în realizarea de astfel de 

instalații interactive care îmbină arta, designul şi tehnologia și își propune să 

accentueze discuția despre poluarea mediului și necesitatea reducerii consumului de 

plastic. 
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Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare care să atragă atenția asupra 

impactului plasticului în ecosistemele acvatice, 1 expoziție temporară.  

  
 

4. Expoziții itinerante 

1. ACASA LA ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 15 ianuarie – 28 februarie 2018 în cadrul Muzeului 

Județean Botoșani - Secţia Ştiinţele Naturii Dorohoi 

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.  

 
 

 

2. GRIGORE ANTIPA – 150 

Perioada de desfășurare: 8 martie – 14 septembrie 2018 în cadrul Complexului 

Muzeal Județean Neamț – Muzeul de Științele Naturii Roman și 10 octombrie – 31 

decembrie 2018 în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 

Angheluță” Galați 

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

nașterea lui Grigore Antipa. Piesele expuse aduc un omagiu lui Grigore Antipa – 
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personalitate complexă, ctitor de instituţii culturale şi de cercetare, dar și diplomat 

apreciat al epocii sale, deschizător de drumuri în mai multe domenii ale știinţei 

româneşti. Marele savant a fost primul oceanolog, ecolog şi hidrobiolog român, 

autorul conceptelor de biosociologie şi bioeconomie. Opera cea mai dragă a lui 

Grigore Antipa a fost Muzeul Naţional de Istorie Naturală din București, unul dintre 

cele mai vizitate și îndrăgite instituții de cultură din România. 

Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicată împlinirii a 150 de ani de la 

nașterea lui Grigore Antipa în cadrul a doua instituții din România; 2 expoziții 

temporare.  

 

      
 

 

3. O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1892 – 

1944 

Perioada de desfășurare: 7 iulie – 20 august 2018 în cadrul Muzeului Național Peleș 

– Castelul Pelișor, 23 august – 31 octombrie 2018 în cadrul Muzeului Brăilei ”Carol I” 

și 6 noiembrie – 31 decembrie 2018 în cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi 

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos 

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, pentru a marca 150 de ani de la 

nașterea lui Grigore Antipa. 

Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicată prieteniei dintre Grigore Antipa și 

Regii României în cadrul a trei instituții muzeale; 3 expoziții temporare; 
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5. Expoziții temporare în care MNINGA este colaborator 

1. PE CULMILE CARPAȚILOR 

Perioada de desfășurare: 1 august 2018 – 31 decembrie 2018 în cadrul Complexului 

Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați  

Obiectiv: Colaborarea la realizarea unei expoziții temporare care și propune să 

popularizeze bioregiunea montană şi diversitatea ei specifică, scopul principal fiind 

acela de a creşte gradul de conştientizare vizavi de nevoia reală de a proteja 

habitatele şi speciile ameninţate cu dispariţia sau pe cele endemice, care depind în 

întregime de condiţiile ecologice oferite de Munţii Carpaţi 

2. ZBORUL ÎN LUMEA ANIMALĂ 

Perioada de desfășurare: 23 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018 în cadrul 

Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea 

Obiectiv: Colaborarea la realizarea unei expoziții temporare care are ca temă cea 

mai comună formă de locomoție și, totodată, cel mai studiat comportament din regnul 

animal și anume zborul. 

3. EMIL RACOVIȚĂ – JURNAL FOTOGRAFIC 

Perioada de desfășurare: 1 – 28 noiembrie 2018 în cadrul Muzeului Județean „Ștefan 

cel Mare” Vaslui 

Obiectiv: Colaborarea la realizarea unei expoziții temporare dedicată lui Emil 

Racovită 

6. Conferințe 

1. O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1891 - 
1944 

Conferențiari:dr. Oana Paula Popa 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Perioada de desfășurare: 17 februarie 2018 
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Obiectiv: conferința ne va dezvălui câteva dintre comorile Muzeului al cărui „suflet” a 

fost Grigore Antipa, cel pe care Regele Carol I îl considera de neînlocuit la 

conducerea Pescăriilor Statului, prietenul de o viață al Regelui Ferdinand și 

colaboratorul apropiat al Regelui Carol al II-lea. 

Rezultate: Organizarea unei conferințe care a avut ca scop promovarea proiectului 

expozițional ”O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-1944” (35 

persoane). 

 
 

 
 
 

2. PALATELE FAMILIEI REGALE – ISTORIE, ELEGANŢĂ ŞI FAST 
Conferențiari:dr. Ștefania Dinu 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Perioada de desfășurare: 24 februarie 2018 

Obiectiv: Prezentarea informațiilor mai puțin cunoscute cu privire la palatele Familiei 

Regale. Palatele Familiei Regale a României se ridicau, din toate punctele de 

vedere, la nivelul unor adevărate reşedinţe regale pline de fast şi somptuozitate, care 

asigurau toate utilităţile şi funcţionalităţile necesare, fiecare locuinţă fiind proiectată 

după planurile unui arhitect străin sau autohton. 

Rezultate: Organizarea unei conferințe care a avut ca scop promovarea proiectului 

expozițional ”O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-1944” (85 

persoane). 
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3. ETICHETA REGALĂ 

Conferențiari: Dr. Sandra Gătejeanu Gheorghe 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Perioada de desfășurare: 3 martie 2018 

Obiectiv: Prezentarea informațiilor cu privire la “Însemnele regale”, “Regulile de 

etichetă în prezența membrilor Familiei Regale”, “Ținutele adecvate pentru vizitele la 

Familia Regală”, “Recepțiile tematice”, “Ceremoniile de decorare” și “Dineuri și 

dejunuri oficiale”. 

Rezultate: Organizarea unei conferințe care a avut ca scop promovarea proiectului 

expozițional ”O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892-1944” (110 

persoane). 

 

 
 

4. ÎNTÂLNIRE CU DODI ȘI RONI  
Conferențiari: Alexandra Florina Popa și Andreea Drăghici 

Organizatori: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și artiști păpușari 

(Ana Crăciun-Lambru, Lavinia Pop Coman, Ana-Maria Cucută și Victoria Radu) 

Perioadele de desfășurare: 24 februarie 2018, 17 martie 2018, 14 aprilie 2018, 12 

mai 2018 

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

interactiv; Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea a patru întâlniri dedicate preșcolarilor și școlarilor; 4 întâlniri 

(224 persoane dintre care 179 copii și 45 adulți). 

 

    
 

5. VÂNĂTORI ALEGORICE ȘI ANIMALE-TOTEM ÎN COLINDELE DE LA NOI 
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Conferențiari: Iulia Gorneanu și Doina Lavric Parghel, 

Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  

Perioada de desfășurare: 22 decembrie 2018 

Obiectiv:  Transmiterea informațiilor despre Bătrânul Crăciun și Zeul-An, dar și 

despre semnificația colindelor. Momentele artistice ale evenimentului vor aparține 

artistei Doina Lavric Parghel, care va susține un recital de voce și cobză 

Rezultate: Organizarea unei conferițe dedicate Sărbătorilor de Iarnă; 1 conferință (80 

persoane). 

 
 
 

6. BIOACUSTICA LILIECILOR 
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: 29 septembrie 2018 

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

mediul urban, importanța lor pentru om și modalitățile de comportament folosite de 

oameni; 

Rezultate: Organizarea unei conferițe dedicate prezentării speciilor de lilieci; 1 

conferință (40 persoane). 

 

 
 

 
7. NOAPTEA MUZEELOR 
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Perioada de desfășurare: 19 mai 2018 

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 6 evenimente speciale dedicate tuturor categoriilor de 

public; Vizitarea gratuită a expunerii permanente a Muzeului; Vizitarea gratuită a 

expoziției temporare „#2Rusia – file din natură”; Vizitarea gratuită a expoziției 

temporare „Sălbăticie urbană”; 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; 6 evenimente (15.514 persoane). 

 

 
 
 

8. NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI 2018 
Perioada de desfășurare: 28 septembrie 2018 

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 11 activități dedicate pasionaților de știință desfășurate la 

Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”; DNA bracelets – Să purtăm o 

brățară cu secvența de ADN a animalului preferat; Kitchen Science - Cum putem să 

extragem ADN din fructe?; Cum trebuie să preparăm insectele pentru o colecție de 

entomologie?; O viață nouă pentru vechile colecții de lepidoptere ale Muzeului 

„Grigore Antipa”; Scarabei mici, coarne mari; Din poieni, pe malul apei. Din lumea 

insectelor mai puțin cunoscute; Muzeul și păsările Bucureștiului; În căutarea 

paraziților păsărilor; Din culisele colecției de crustacee – birou de cercetător, 

fragmente din viața animalelor cu carapace; Șerpii, vizitatorii nevăzuți din grădinile 

noastre; Taxidermia, știință sau artă?; 11 evenimente (335 persoane). 

 



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

Raport de activitate 2018 

 

42 

 

 
 

Editarea, publicarea și tipărirea revistei Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle “Grigore Antipa” 

• Editarea și publicarea volumului 61 (1 și 2) al revistei muzeului Travaux du 

Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» (un total de 229 

pagini). Acest lucru a presupus următoarele tipuri de activităţi: 

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

 

Al 10-lea Congres Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (21-24 

noiembrie 2018): 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în parteneriat cu Academia 

Română – Secţia de Ştiinţe Biologice şi Universitatea Din Bucureşti – Facultatea de 

Biologie, Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară, a organizat cel de-Al 

10-lea Congres Internaţional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (CZGA 2018) 

(www.czga.ro). Această manifestare ştiinţifică s-a desfăşurat în perioada 21-24 

noiembrie 2018, în amfiteatrul “Ion Heliade Rădulescu” al Academiei Române 

(Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125). 

 

Arii tematice 

Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul Congresului, atât sub formă orală, cât şi sub 

formă de postere, au fost grupate în cadrul următoarelor arii tematice: 1. Taxonomie. 

Faunistică. Zoogeografie; 2. Sistematică şi Evoluţionism; 3. Paleontologie; 4. 
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Ecologie; 5. Specii invazive; 6. Parazitismul în regnul animal; 7. Conservarea 

biodiversităţii; 8. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzeal de ştiinţele naturii 

 

Participanţi 

Au participat în cadrul Congresului 281 de specialişti şi studenţi/elevi din cadrul a 

47 de universităţi şi instituţii de profil. 

• Invitați speciali: 

◦ Dr. Nina G.  Bogutskaya, Natural History Museum, Viena, Austria 

◦ Dr. Philippe  Grandcolas, National Museum of Natural History, Paris, 

Franța 

◦ Dr. Jörundur  Svavarsson, University of Iceland, Reykjavík, Islanda 

◦ Daisuke Kudo, Ideal Brain Co. Ltd., Japonia 

◦ Dr. Dick  Mol, Natural History Museum Rotterdam, Olanda 

◦ Dr. Sergey V. Mironov, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 

Sankt Petersburg, Rusia 

◦ Dr. Serge  Utevsky, Department of Zoology and Animal Ecology, V.N. 

Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ucraina 

◦ Prof. Dr. Octavian Buda, Universitea de Medicină și Farmacie “Carol 

Davila”, București, România 

◦ Dr.  Zoltán László, Facultea de Biologie și Geologie, Universitea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca, România 

◦ Prof. Dr. Andrei Daniel Mihalca, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România 

• Din străinătate: 

◦ 34 de participanţi din 14 ţări (Austria (1), Bulgaria (4), Franța (1), Georgia 

(3), Islanda (1), Italia (1), Japonia (1), Moldova (13), Olanda (1), Polonia 

(3), Rusia (2), SUA (1), Turcia (1), Ucraina (1)).  

◦ Instituţii de afiliere a participanţilor din străinătate: 18 (Universităţi – 7; 

Institute / Muzee / ONG-uri – 10; Operatori economici – 1). 

• Din România: 

◦ 247 de participanţi, dintre care: 45 de elevi și studenţi; 

◦ Instituţii de afiliere a participanţilor din România: 29 (Universităţi – 8; 

Institute / Muzee / Agenţii / Ministere – 9; ONG-uri – 6; operatori economici 

– 1; Licee / Şcoli – 5). 

 

Comunicări ştiinţifice prezentate 

Au fost prezentate 9 prezentări plenare, 37 dintre comunicări orale, și 76 de 

comunicări 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: Popa, L. O., C. Adam, G. Chişamera, E. 

Iorgu, D. Murariu, O. P. Popa (eds) 2018. International Zoological Congress of 
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“Grigore Antipa” Museum - Book of abstracts. “Grigore Antipa” National Museum of 

Natural History, 21-24 November 2018, Romania. 

 

Activităţi conexe 

În perioada de desfăşurare a CZGA 2018, s-au desfăşurat şi următoarele cinci 

activităţi conexe: 

1. Vizitarea expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” (desfăşurată în seara zilei de 23 noiembrie 2018, 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 21 

şi 23 noiembrie 2018); 

3. Workshop pe tema protejării colecțiilor muzeale împotriva dezastrelor naturale 

(“Current challenges in Natural History Museums against natural disasters”) 

(în ziua de 21 noiembrie 2018); 

4. Vizitarea depozitelor în care sunt păstrate și conservate colecțiile științifice ale 

Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 

5. Expoziţia temporară „Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor”. 

(realizată de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”) (vernisată 

în prima zi a Congresului, 21 noiembrie 2018). 

 

7. Educație muzeală 

1. ZILELE EVOLUȚIEI 

Perioada de desfășurare: 10 – 12 februarie 2018 

Obiectiv: Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului viața și opera 

marelui naturalist Charles Darwin prin diferite activități; Promovarea științei către 

publicul larg printr-o manifestare inedită 

Rezultate: Organizarea unor activități dedicate pasionaților de știință desfășurate atât 

la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, cât și la Librăria Humanitas 

de la Cișmigiu; 3 ateliere pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani - 

”Animalium” și ”Dinosaurium”; 1 prelegere dedicată curioșilor de toate vârstele și 

celor pasionați de științele vieții- ”Din culisele geneticii”, 1 dezbatere privind evoluția 

empatiei umane, utilizând rezultatele cercetărilor efectuate pe primate ”Emoțiile 

animalelor”, 1 emisiune „Știința în cuvinte potrivite”, transmisă pe Radio România 

Cultural, 6 evenimente (3 ateliere pentru copii și 1 prelegere pentru adulți organizate 

la sediul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 1 dezbatere și 1 

emisiune radio realizate la sediul Librăriei Humanitas de la Cișmigiu); (153 persoane) 

2. ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

Perioada de desfășurare: 15 ianuarie 2018 

Obiectiv: ”Comori nevăzute ale Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” 

își propune să aducă în atenția publicului o serie de evenimente destinate aniversării 

Zilei Culturii Naționale, care vor include vizite ghidate gratuite în colecția de fluturi a 

Muzeului. 
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Rezultate: Organizarea unor activități care sa prezinte publicului comorile nevăzute 

ale muzeului; 3 vizite în cadrul colecţiei ştiinţifice Aristide Caradja – adevărat tezaur 

ştiinţific şi muzeologic; 1 emisiune-dezbatere „Știința în cuvinte potrivite” dedicată 

prezentării Patrimoniul Științific al Muzeului și transmisă în direct de Radio Romania 

Cultural; vizitarea gratuită a expoziției permanente a Muzeului, 5 evenimente (55 

persoane au vizitat colecția știintifică de lepidoptere și  

149 persoane au vizitat expoziția permanentă) 

3. ZIUA ADN LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 25 aprilie 2018 

Obiectiv: Ziua Internaționala a ADN își propune să aducă în atenția publicului studiile 

legate de acidul dezoxiribonucleic (ADN). 

Rezultate: Organizarea unor activități care să prezinte studiile legate de ADN atât 

publicului larg, cât și unui segment specific de public, liceenii; 3 vizite ghidate pentru 

elevii de liceu în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară al Muzeului; 1 conferință 

pentru prezentarea unei scurte incursiuni în istoria geneticii. Cercetători şi voluntari ai 

Laboratorului de Biologie Moleculară al Muzeului vor discuta despre personalităţi și 

momente cruciale din evoluţia acestei științe; 4 evenimente (82 persoane). 

4. ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PEŞTILOR MIGRATORI 

Perioada de desfășurare: 21 mai 2018 

Obiectiv: Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni desfășurate anual în lume cu 

sprijinul muzeelor, institutelor de cercetare și organizaţiilor non-guvernamentale și își 

propune să atragă atenția publicului şi factorilor decizionali asupra declinului 

populaţiilor de peşti migratori, precum şi asupra importanţei adoptării de măsuri de 

protejare a acestora şi a habitatelor lor acvatice. 

Rezultate: 1 activitate (22 participanți) 

5. FESTIVALUL ANIMALELOR 

Perioada de desfășurare: 1 iunie 2018 

Obiectiv: Eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, între orele 

10:00 și 19:00, curtea din spatele Muzeului va fi plină de zumzet și culoare. Expoziții 

de animale vii, ateliere distractive, de creație și imaginație, laboratoare de știință, 

animatori temerari, spectacole de teatru și muzică, tobogane, baloane și confetti. 

Rezultate: Organizarea unui eveniment dedicat tuturor copiilor; 1 expoziție de 

animale vii, organizată în colaborare cu Asociația Pajura; 1 vizitarea gratuita a 

expoziției  permanente pentru copiii cu vârste de până la 18 ani; 4 ateliere 

„Profesorul trăsnit” – ateliere pentru copii oferite de Fun Science în colaborare cu 

Editura Corint Junior; 10 ateliere Canon Creative Park; 4 ateliere de creație cu 

imaginație Holy Molly; 1 spectacolul medieval „Arlechino, Colombina și Truverii”, 

oferit de Opera Comică pentru Copii; 1 treasure hunt in cadrul expoziției permanente 

Detectivul Papion de la Questo, 22 activități (1052 participanți) 

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

Perioada de desfășurare: ianuarie - iunie 2018 
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Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului 

estetic; Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și creativ; Transmiterea 

cunoştinţelor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 

Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat 

preșcolarilor; 7 module , 25 ateliere (244 participanți). 

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

Perioada de desfășurare: ianuarie - decembrie 2018 

Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului 

estetic; Petrecerea timpului liber într-un mod creativ și plăcut; Transmiterea 

cunoştinţelor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 

Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat 

școlarilor; 20 module, 78 ateliere (731 participanți). 

8. ȘCOALA DE VARĂ 

Perioada de desfășurare: 25 iunie – 7 septembrie 2018 

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 speciile ocrotite din fauna Romaniei; 

Organizarea unui modul dedicat studiului insectelor; Organizarea unui modul dedicat 

prezentării unei călătorii imaginare în trecut îndepartat al Pământului; Organizarea a 

două module dedicate studiului microscopiei; Organizarea unui modul dedicat 

studiului dinozaurilor; Organizarea unui modul dedicat studiului paraziților; 

Organizarea unui modul dedicat studiului crustaceelor; 8 module; 40 ateliere (795 

participanți). 

9. PROVOCAREA LEGO® 

Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2018 

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; 29 module; 115 ateliere (969 participanți). 

10. GALILEGO / GALILEO  

Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2018 

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; 12 module; 46 ateliere (153 participanți). 

11. ROBO BRICKS® 
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Perioada de desfășurare: ianuarie – iulie 2018 

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; 7 module; 27 ateliere (125 participanți). 

12. DETECTIVUL CURIOS 

Perioada de desfășurare: 20 – 28 ianuarie 2018  

Obiectiv: Realizarea unor ateliere de știință distractivă pentru pe copiii cu vârste 

cuprinse între 5 și 8 ani. Tematica atelierelor este preluată din cartea „Întâmplările 

detectivului Curios”, scrisă de Claudia Groza Lazăr și apărută la Editura Nomina. 

Alături de personajul principal al cărții, copiii vor păși în aventura descoperirii 

mușuroaielor de furnici, a secretelor rechinilor și girafelor, a fulgilor de nea, a 

Domnului Strănut și a altor lucruri interesante din știință. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de știință pentru copii; 6 ateliere (112 

participanți). 

13. ATELIERE DE RECREAȚIE CHIMICĂ  

Perioada de desfășurare: februarie – mai 2018 și octombrie - noiembrie 2018 

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; 6 module, 14 ateliere 

(136 participanți). 

14. ATELIERE DE HERALDICĂ LA MUZEUL ANTIPA  

Perioada de desfășurare: 17 – 24 februarie 2018  

Obiectiv: Pe parcursul acestor ateliere participanții vor învăța despre însemnele care 

intră în componența blazoanelor, despre tipul, culoarea și textura materialelor pe 

care sunt construite acestea și vă veți alcătui propriul blazon sub îndrumarea unor 

profesioniști. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de heraldică pentru elevi; 2 ateliere (39 

participanți). 

15. ARBORELE VIEȚII – DIVERSITATEA ANIMALELOR / CORPUL UMAN - 

SIMȚURILE 

Perioada de desfășurare: 10 martie 2018 și 24 martie 2018 

Obiectiv: Realizarea unor ateliere pornind de la „Enciclopedia pentru copii” apărută la 

editura Corint Junior în care participanții vor descoperi împreună cât de variată este 

lumea vie. Prin câteva mici experimente, copiii vor descoperi ce simțuri avem și cum 

ne ajută ele să descoperim natura, cât de variată este vederea în lumea animalelor, 

cum văd insectele simfonia de culori a florilor și ce simțuri au animalele în plus față 

de oameni. 
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Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive de știință pentru școlari; 2 ateliere 

(51 participanți). 

16. JUCĂRII NELIMITATE PENTRU DISTRACȚIE NELIMITATĂ ! 

Perioada de desfășurare: 24 martie – 3 aprilie 2018 

Obiectiv: Realizarea unor ateliere creative în care cei mici explorează lumea Canon 

Creative Park: vor crea de la felicitări pentru ocazii deosebite, măști, rame 

personalizate și până la o sumedenie de animale sălbatice! 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de creație Canon Creative Park; 12 ateliere 

(300 participanți). 

17. DESPRE PĂMÂNȚEL 

Perioada de desfășurare: 22 aprilie 2018  

Obiectiv: Realizarea unui eveniment pentru a marca Ziua Pământului la Muzeul 

Antipa. „Pămânțel” este un personaj fictiv care își propune să îi ajute pe copii să 

învețe noțiuni despre structura internă a Pământului, cum ar fi: nucleul, mantaua, 

crusta și discontinuitățile dintre acestea, prin utilizarea unor machete din plastilină 

modelate chiar de ei.Participanții ghidați de Pămânțel vor deveni astfel „mânuțele lui” 

și vor investiga interiorul și exteriorul scoarței terestre. 

Rezultate: Organizarea unui atelier de știință pentru elevi; 1 atelier (24 participanți). 

18. CUM SE FACE UN UNIVERS? 

Perioada de desfășurare: 22 aprilie 2018  

Obiectiv: Realizarea unui eveniment pentru a marca Ziua Internațională a 

Astronomiei în colaborare cu Editura Pandora M. La întâlnire va participa scriitorul 

Alex Doppelgänger, care le va explica micuților câteva dintre misterele Universului. 

Rezultate: Organizarea unui atelier de știință pentru elevi; 2 ateliere (30 participanți). 

19. PLOAIA CURCUBEU 

Perioada de desfășurare: 24 aprilie 2018  

Obiectiv: Realizarea unui atelier interactiv pentru preșcolari în colaborare cu Editura 

Pandora M. La întâlnire va participa Andreea Iatagan, autoarea cărții „Ploaia 

curcubeu”. Pornind de la premisa că e ok să fii diferit, scriitoarea le va spune 

micuților o poveste despre puterea de a schimba lumea prin inocență, imaginație și 

zâmbet. 

Rezultate: Organizarea unui atelier interactiv pentru preșcolari; 1 atelier (20 

participanți). 

20. BUCHAREST SCIENCE FESTIVAL 

Perioada de desfășurare: 28 septembrie 2018  

Obiectiv: Realizarea evenimentului de popularizare a științei intitulat „Darwin și 

revoluția gândirii biologice”. Charles Darwin a schimbat definitiv gândirea biologică 

prin fundamentarea evoluționismului, o revoluție științifică profundă ce a reverberat 

mult în afara științelor naturii. Ideea că speciile evoluează a schimbat definitiv 

biologia și i-a acordat sensul firesc. Influența evoluționismului este robustă și în toate 

științele umaniste, astfel încât întreaga percepție a omului asupra propriei specii s-a 

modificat radical. Charles Darwin rămâne unul dintre cei mai influenți oameni de 

știință din istoria omenirii. 
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Rezultate: Organizarea unui eveniment dedicat pasionaților de știință; 1 eveniment 

(90 participanți). 

21. CUM MĂ CHEAMĂ? 

Perioada de desfășurare: 29 septembrie 2018  

Obiectiv: Realizarea unor ateliere lingvistice „Cum mă cheamă?” precum și la o 

vânătoare de comori, în cadrul evenimentelor dedicate diversității lingvistice din 

Săptămâna Europeană a Limbilor. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pentru preșcolari și școlari; 2 ateliere 

(35 participanți). 

22. PROGRAMARE ȘI ROBOTICĂ 

Perioada de desfășurare: noiembrie - decembrie 2018 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii vor învăța noțiuni 

introductive despre robotică și programare, vor descoperi cum arată echipamentele 

IT văzute prin ochii unui specialist și vor afla cum sunt construiți roboții și cum se pot 

programa ei pentru a îndeplini diverse sarcini. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de robotică și programaare pentru elevi; 1 

modul, 6 ateliere (41 participanți). 

23. WEEKEND DE CITIT POVEȘTI LA ANTIPA  

Perioada de desfășurare: 15 – 16 decembrie 2018 

Obiectiv: Dezvoltarea unor ateliere tematice dedicate Crăciunului pentru a descoperi 

istorioare cu tâlc din lumea animalelor;  

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate copiilor; 4 ateliere (35 

participanți). 

24. ORA DE MUZEU 

Perioada de desfășurare: ianuarie - mai 2018 

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) ; 7 ateliere tematice (105 

participanți). 

25. DETECTIV ÎN LUMEA VIE 

Perioada de desfășurare: februarie – mai 2018 

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 (Școala Gimnazială Nr. 79, Complexul Educațional Laude-Reut, Școala 

Gimnazială Nr. 200, Școala Gimnazială Nr. 199, Școala Gimnazială Nr. 80, Școala 

Gimnazială Nr. 75 Leonardo Da Vinci, Școala Gimnazială Nr. 134, Liceul Tehnologic 

Mircea Vulcanescu), 19 ateliere interactive (230 participanți) 

26. ATELIERE DEDICATE ȘCOLILOR 

Perioada de desfășurare: ianuarie - iunie 2018 
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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, Școala Gimnazială Nr 79); 15 

ateliere (307 participanți) 

27. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FILM PENTRU PUBLICUL TÂNĂR – 

KINODISEEA 

Perioada de desfășurare: 11 – 12 noiembrie 2018 

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

în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul 

Tânăr 

Rezultate: Difuzarea de scurtmetraje pentru următoarele categorii de public: 9-12 ani 

și 15-18 ani; 10 scurtmetraje (53 persoane) 

28. 5 LICEE 5 MUZEE 

Perioada de desfășurare: februarie – iunie 2018 

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 

(Colegiul Naţional Emil Racoviţă, Liceul Teoretic Decebal, Colegiul Naţional Octav 

Onicescu, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi şi Colegiul Tehnic de Arhitectură şi 

Lucrări Publice I.N. Socolescu); Participararea la conferințele de presă dedicată 

lansării și încheierii proiectului; Realizarea unui film de prezentare a Muzeului; 1 test 

on line cu 30 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). 

 

VIII. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea 
acesteia: 

1. Adecvarea la politicile culturale naţionale şi la strategia culturală a autorităţii 

Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional 

şi la strategia culturală a autorităţii a presupus corelarea cu strategia pentru cultură și 

patrimoniu național 2016-2022. 

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. 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Orientarea spre beneficiari înseamnă identificarea şi analiza continuă şi 

cuprinzătoare a aşteptărilor publicului, transpunerea acestora în realizarea 

produselor şi serviciilor, în modul de desfăşurare a interacţiunii cu publicul, cu scopul 

dezvoltării şi menţinerii unor relaţii pe termen lung şi economic avantajoase cu 

beneficiarii. 

În acest scop a fost implementat la sfârșitul anului 2017 un sistem de eliberare a 

biletelor de intrare care să permită culegerea de informații de spre țara de 

proveniență a vizitatorilor MNINGA. 

Aceste informaţii vor avea rolul de a fundamenta o ofertă culturală către piața de 

turism din București/România. 

Practic, datele colectate în perioada ianuarie-decembrie 2018 arată ca primele cinci 

țări furnizoare de vizitatori străini ai MNINGA sunt, în ordine: 

• Republica Moldova 

• Israel 

• Bulgaria 

• Grecia 

• Italia 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

În acord cu direcțiile principale de acțiune prevăzute în Strategia din sectorul muzeal 

în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020, MNINGA a 

derulat următoarele tipuri de acțiuni: 

 

1. Măsuri pentru creșterea veniturilor prin organizarea de activităţi specifice 

MNINGA (expoziți temporare, ateliere, etc)  

2. Organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturilor libere, astfel încât 

să crească ponderea personalului tânăr înalt specializat din cadrul MNINGA; 

3. Creșterea colecțiilor prin activitatea științifică a personalului propriu, prin 

colaborări științifice cu specialiști din România și din străinătate, dar și prin 

activități specifice de conservare preventivă a colecțiilor;  

4. Sporirea rolului /funcţiilor instituţiei şcolare în promovarea rolului muzeelor în 

activitatea de învăţare, prin derularea în parteneriat cu unități de învățământ a 

următoarelor proiecte/activități complementare programei școlare: 

5. Continuarea formării profesionale și specializării pentru personalul de 

specialitate prin programe de masterat/doctorat 
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6. Modernizarea dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi atelierelor de restaurare; 

7. Dezvoltarea spațiilor destinate expunerii și stocării în condiții corespunzătoare 

a colecțiilor și a patrimoniului existent; 

8. Crearea unui sistem informaţional complex şi coerent, care să asigure 

evidenţa bunurilor clasate, gestiunea şi monitorizarea lor. 

 

IX. Evoluţia economico-financiară a instituţiei în anul 2018 

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 Naturală „Grigore Antipa” a înregistrat rezultate pozitive la toate capitolele, în 

condiţiile în care subvenţia primită de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, a 

acoperit 48,64% din necesitatile de finantare a activitatii institutiei. Promovarea 

intensivă a proiectelor si programelor culturale  a dus la depășirea veniturilor 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  legislației 

în domeniu  a dus  la diminuarea riscurilor probabile și  au contribuit la îndeplinirea 

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 langă veniturile obtinute din vânzarea de 

bilete. O parte din resursele financiare necesare au fost asigurate din mai multe 

surse: programe de finanţare, sponsorizari, vanzari stand, realizarea de analize AND, 

ateliere tematice pentru copii.etc. Diversificarea activităților  specifice instituției,  

obţinerea de finanţări din diverse surse, au atras un număr mare de 

vizitatori/participanți la activitățile 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 

I Venituri totale 7.603.000 8.278.000 7.714.938 

1. Venituri proprii (totalitatea 
surselor atrase) 

3.821.000 4.087.000 3.781.272 

1.1 Alte venituri din concesiuni si 
inchirieri de catre institutiile 
publice 

45.000 45.000 42.423 

1.2 Venituri din prestari servicii 100.000 100.000 66.009 

1.3 Venituri din manifestari culturale 3.000.000 3.000.000 2.853.310 

1.4 Venituri din cercetare 100.000 100.000 68.671 

1.5 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati 

561.000 698.000 699.649 
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1.6 Alte venituri 15.000 15.000 8.372 

1.7 Sponsorizari 0 129.000 33.838 
(372.127) * 

1.8 Alte transferuri voluntare 0 0 9.000 

2. Sume utilizate de alte 
instituții din excedentul 
anului precedent 

0 217.000  

3. Subvenții pentru instituții 
publice 

3.782.000 3.974.000 3.933.666 

 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli s-a majorat  în perioada raportată cu suma de 

675.000 lei în baza solicitărilor transmise de Muzeul Naţional de Istorie 

Naturală Grigore Antipa. 

• Subvenția repartizata de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a 

crescut cu 192.000 lei în vederea acoperirii creșterilor cheltuielilor cu utilitătile 

și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare  rezulate în urma 

majorării salariului minim conform H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și a 

evoluţiei cursului de schimb leu - euro care s-a confruntat cu o tendinţă clară 

de depreciere şi o mai mare volatilitate decât cea obişnuită.  

• Veniturile proprii în perioada raportată au fost realizate din următoarele surse: 

• Veniturile din cercetare au fost realizate din 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 „Competiția pentru 

finanțarea manifestărilor științifice și evinimentelor asociate în anul 2018” prin 

derularea  contractului nr.86M/19.11.2018. 

• Donaţiile si sponsorizările reprezintă încasari conform următoarelor contracte 

de sponsorizare:  

◦ nr.731/16.03.2018 sponsor The Good Company International S.R.L.- 

4.658,20 lei extras de cont din 12.06.2018; 

◦ nr.1554/05.06.2018 sponsor SC Tonic Advertising S.R.L.- 4.658,20 lei 

extras de cont din 14.06.2018; 

◦ nr.2022/23.07.2018 sponsor CMI”Dr.Antochi Florina”-5.000,00 lei extras de 

cont din 07.08.2018; 

◦ nr.2916/19.10.2018 sponsor Apa Nova Bucuresti S.A. - 20.000,00 lei 

extras de cont din 29.10.2018. 

◦ nr.3300/22 11.2018 sponsor BRD-Groupe Generale SA.- 94 mii lei (93.170 

lei extras de cont din 30.11.2018); 

◦ nr.2042/10.12.2018 sponsor Mol Romania Petrolum Products- 278.478,00 

lei extras de cont din 28.12.2018. 
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◦ din totalul încasărilor  din sponsorizări, 372.127 lei au fost transferați în 

contul de Disponibil din mijloace cu destinație specială și urmează a fi 

cheltuiți în anii următori. 

• 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 5. 

Tabelul 5: Venituri proprii realizate din activitatea de bază în anul 2018 

Expoziția permanentă Pret 
bilet 

Număr 
beneficiari 

Încasări 

Bilete pret intreg(adulti) 20 99.170 1.983.400 

Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 66.636 333.180 

Bilete pret redus (pensionari) 10 8.814 88.140 

Bilete comune pret redus 5 1.087 5.435 

Bilete in regim gratuit 0 84.506  

Total expozitie permanenta  260.213 2.410.155 

Expozitii temporare    

Bilete pret intreg(adulti) 15 7.262 108.930 

Bilete pret intreg(adulti) 12 3.745 44.940 

Bilete pret redus 
(evevi/studenți/pensionari) 

10 11.340 113.400 

Bilete comune adulti 10 11.638 116.380 

Bilete comune pret redus- preturi 
diferite 

 14.217 59.505 

Bilete in regim gratuit 0 3.224  

Total expozitii temporare  51.426 443.155 

Activitati  cultural educative    

Participanti platitori- preturi diferite  3.820 66.009 

Participanti gratuiti 0 3.477  

Total activitati cultural educative  7.297 66.009 

 

• Fonduri externe nerambursabile. Din excedentul anului 2017 au fost realizate 

plăți din 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 
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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 

II Cheltuieli totale 7.603.000 8.278.000 7.943.475 96 

1 Cheltuieli de personal 3.307.000 3.307.000 3.294.850 100 

2 Cheltuieli pentru întreţinere  şi 

pentru realizarea programului 

anual (bunuri si servicii ) din 

care :  

4.296.000 4.619.000 4.327.070 94 

              Conventii civile 105.000 103.275 103.275 100 

              Drepturi de autor 228.258 228.258 228.258 100 

3 Proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) 

0 217.000 191.730 88 

4 Sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate 

0 48.000 44.080 92 

5 Cheltuieli de capital 0 87.000 85.745 99 

 

Anul 2018 s-a caracterizat printr-un management prudent al cheltuielilor publice. 

La nivelul instituției s-au angajat și 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 datorită 

numărului tot mai mare de activități. Gradul de acoperire din venituri proprii a platilor 

pentru cheltuielile institutiei a fost de 47,60%, ceea ce evidențiază o preocupare 

continuă pentru atragerea mijloacelor financiare necesare derulării normale a 

activității muzeului. 

Cheltuielile de personal, reprezentând salarii în bani, diurna și contribuțiile 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 

mentinandu-se constanta pe întreaga perioada evaluată, cu o medie de 41,48% din 

totalul cheltuielilor. 

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

eficient pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a institutiei precum 
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și pentru sustinerea activitatilor cuprinse în planul minimal. O pondere importantă a 

alocării de fonduri a constat în domeniul protejarii patrimoniului muzeal prin 

identificarea unor spații propice din punct de vedere al microclimatului dar și al 

protejarii acestuia, pentru operatiunile de restaurare, atat cele efectuate in 

laboratoarele proprii cat și externalizate acolo unde muzeul duce lipsa de specialiști 

atestați. O altă prioritate a fost igienizarea, modernizarea și protejarea spațiilor de 

depozitare, efectuată prin operațiuni 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 și nu în ultimul rând 

materiale și prestari servicii pentru asigurarea execuției programelor culturale. 

Cheltuielile pentru investiții au fost realizate din venituri proprii și au inclus achiziția 

unui sistem de eliberare a biletelor de intrare și software pentru emiterea și 

gestionarea acestora, atat în cadrul expoziției permanente cat și a expozițiilor 

temporare. 

 

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

Anul 2018 

Nr.crt Programul Tip 
proiect 
(mic / 
mediu 
/mare) 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

1 Pedagogie 
muzeala 

Mic O Prietenie Regală: Grigore Antipa 
și Regii României 1892-1944 

3200 3058 

 Mic Palatele Familiei Regale – istorie, 
eleganţă şi fast 

1900 1855 

 Mic Eticheta Regală 2100 2019 

 Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 2600 2552 

 Mic Vânători alegorice și animale-
totem în colindele de la noi 

3000 2980 

 Mic Bioacustica liliecilor 2000 1950 

 Mic Noaptea Cercetătorilor Europeni 
2018 

5100 5099 

 Mic Zilele Evoluției 2200 2120 

 Mic Ziua Culturii Naționale - Comori 
nevăzute ale Muzeului Național de 
Istorie Naturală ”Grigore Antipa” 

3500 3497 

 Mic Ziua ADN la Muzeul Antipa 2000 1948 

 Mic Ziua Mondială a Peștilor Migratori 2000 1968 

 Mic Festivalul Animalelor 12500 12344 

 Mic Art Antipa - atelier de pictură și 
desen pentru preșcolari 

4500 4580 
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 Mic Provocarea Lego 750 795 

 Mic Art Antipa - atelier de pictură și 
desen pentru școlari 

4500 4580 

 Mic Robo Bricks 750 795 

 Mic Galilego/Galileo 800 850 

 Mic Atelierele de recreație chimică 1000 925 

 Mic Școala de Vară 1000 998 

 Mic Detectivul Curios 1000 925 

 Mic Ateliere de heraldică  1050 1050 

 Mic Arborele vieții – diversitatea 
animalelor 
Corpul uman - Simțurile 

1100 1100 

 Mic Jucării nelimitate pentru distracție 
nelimitată! 

1000 980 

 Mic Festivalul internațional de film 
pentru publicul tânăr – Kinodiseea 

1100 1080 

 Mic 5 Licee 5 Muzee 1000 1020 

 Mic Despre Pămânțel 1000 980 

 Mic Cum se face un Univers? 1000 950 

 Mic Ploaia Curcubeu 1000 990 

 Mic Bucharest Science Festival 1500 1590 

 Mic Cum mă cheamă ? 550 520 

 Mic Programare și robotică 800 820 

 Mic Weekend de citit povești la Antipa 1000 890 

 Mic Ora de muzeu 700 720 

 Mic Detectiv în lumea vie 850 850 

 Mic Ateliere dedicate școlilor 950 920 

 Mic O noapte printre giganti 8300 8290 

2 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Mare Expoziția permanentă 480000 488850 

 Mare Expozitia temporare “Venin – 
Frumuseti de neatins”  

135000 135107 

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

2900 2899 

 Mic Expoziție temporară “O prietenie 
regală: Grigore Antipa și regii 
Romaniei 1892 - 1944”-intinerantă 

9500 9515 

 Mic Expozitie temporară “10 Zile de 
iubire” 

2500 2511 

 Mic Expoziție temporară “ #2Rusia-File 
din natură” 

1300 1242 

 Mic Expoziție temporară “Sălbăticie 
urbană” 

1600 1578 

 Mic Expoziție temporară “Kiseleff nr. 1. 
De 110 ani, orașul crește în jurul 
lui!” 

20000 18635 

 Mic Expoziție temporară “Fluturii 
exotici aterizează în oraș” 

39000 38610 

 Mic Expoziție temporară “Un veac de 15000 15817 
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zoologie în România. Amintiri 
despre viitor”- dedicată aniversării 
centenarului Marii Unirii 

 Mic Expoziție temporară “Plasticul, 
noua specie de prădător acvatic” 

20000 20034 

 Mic Itinerarea expoziției temporare “ 
Grigore Antipa - 150” 

2900 2895 

 Mediu Congresul International de 
Zoologie al Muzeului „Grigore 
Antipa”, editia a 10-a,  noiembrie 
2018 

64000 63832 

 Mare Tiparire albume/carti/pliante 160000 159762 

 Mic Noaptea cercetătorilor 2500 2488 

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

30000 28744 

4 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

16500 16385 

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

16500 16385 

 Mic Conservarea preventivă și curativă 
a patrimoniului ştiinţific muzeal 

12500 12230 

 Mic Organizare/reorganizare colecții 
științifice  

30000 30648 

 Mediu Activităţi de taxidermie și tehnici de 
pregătire a materialului 
entomologic pentru studiu și 
introducere în colecții. 

65000 65845 

 Mare Reorganizare spații de depozitare 110000 109354 

 Mediu Evidenta, conservarea și 
protejarea fondului de carte și 
arhivistic al muzeului 

55000 54109 

5 Cercetarea 
și 
dezvoltarea 
patrimoniului 

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

300000 298780 

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

75500 71260 

  Total: 1746500 1746103 
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2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Indicatori de performanță în anul 2018 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 2018 

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

24,1896 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3.  Număr de activităţi educaţionale  501 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 2.964 

5.  Număr de beneficiari neplatitori la sediu – expoziții  87.730 

6.  Număr de beneficiari neplatitori la sediu – programe educative 3.477 

7.  Număr de beneficiari platitori la sediu – expoziții  223.909 

8.  Număr de beneficiari platitori la sediu – programe educative 3.820 

9.  Număr de beneficiari în afara sediului – expoziții  31.127 

10.  Număr total de beneficiari Facebook 37.220 

11.  Număr de expoziţii temporare/Frecventa medie zilnica 12 

12.  Număr de proiecte/acţiuni culturale 26 

13.  Venituri proprii din activitatea de bază 2.853.310 

14.  Venituri proprii din alte activitati 927.962 

 

Cheltuielile pe beneficiar au fost calculate conform formulei următoare: 

, unde: 

CB – cheltuieli pe beneficiar 

S – venituri din subvenții pentru instituții publice 

VP – venituri proprii 

C – cheltuieli de capital 

B – număr de beneficiari, calculat ca sumă a pozițiilor 5-8 din tabelul anterior 

 

 

3. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a 
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

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

Nr. 
crt. 

Categorii 2018 2019 2020 2021 
2022(ianuarie-
iulie) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

TOTAL VENITURI, 
din care 

7.714.938 12.432.000 46.832.000 38.832.000 5.997.000 

1.a. venituri proprii, 3.781.272 3.850.000 4.000.000 4.000.000 2.050.000 
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din care      

1.a.1. venituri din 
activitatea de bază 

2.853.310 3.200.000 3.350.000 3.350.000 1.700.000 

1.a.2. alte venituri 
proprii 

927.962 650.000 650.000 650.000 350.000 

1.b. subvenţii/alocaţii 3.933.666 8.382.000 42.632.000 34.632.000 3.747.000 

1.c. alte venituri  200.000 200.000 200.000 200.000 

2. 

TOTAL CHELTUIELI, 
din care 

7.943.475 12.432.000 46.832.000 38.832.000 5.997.000 

2.a. Cheltuieli de 
personal, 

3.294.850 3.970.000 3.970.000 3.970.000 2.070.000 

din care      

2.a.1. Cheltuieli cu 
salariile 

3.213.931 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.000.000 

2.a.2. Alte cheltuieli 
de personal 

80.919 70.000 70.000 70.000 70.000 

2.b. Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii, 

4.327.070 6.662.000 6.662.000 6.662.000 3.727.000 

din care      

2.b.1. Cheltuieli 
pentru proiecte 

1.752.846 2.582.000 2.582.000 2.582.000 1.300.000 

2.b.2. Cheltuieli cu 
colaboratorii 

331.533 500.000 500.000 500.000 250.000 

2.b.3.Cheltuieli 
pentru reparaţii 
curente 

86.234 1.200.000 1.200.000 1.200.000 600.000 

2.b.4. Cheltuieli de 
întreţinere 

1.074.032 2.303.000 2.303.000 2.303.000 1.500.000 

2.b.5. Alte cheltuieli 
cu bunuri şi servicii 

1.082.425 77.000 77.000 77.000 77.000 

2.c. Proiecte cu 
finantari din fonduri 
externe 
nerambursabile(FEN) 191.730 200.000 200.000 200.000 200.000 

2.d Sume aferente 
persoanelor cu 
handicap 
neîncadrate 44.080     

2.e. Cheltuieli de 
capital 

85.745 1.600.000 36.000.000 28.000.000 0 

 

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 
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Ministerul 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 5,0-5,7%, 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 bugetara aferenta institutiilor publice de cultura, 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 plia pe atragerea de finantari 

nerambursabile utile activitatilor 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 subventia primita de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. 

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  înaintata 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 

Considerând ca an de referinta anul 2018, am estimat anual cresterea numarului 

de vizitatori, de la 318.936 în anul 2018 la 325.000 vizitatori în anul 2022 (Tabelul 6), 
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ceea ce va duce la creșterea veniturilor proprii realizate din activitatea de baza. Se 

va insista pe transmiterea catre publicul larg a informatiilor privind programele si 

proiectele ce se vor desfasura in muzeu. 

Tabelul 1: Număr estimat de beneficiari până în anul 2022 

Anul  
Nr. de 
beneficiari  

nr. de 
bilete 

Venituri realizate/  
Propuse 
(mii lei) 

2018 318.936 216.612 2.853.310 

2019 319.000 230.000 3.150.000 

2020 321.000 240.000 3.300.000 

2021 324.000 250.000 3.500.000 

2022 325.000 250.000 3.500.000 

3. Analiza Programului minimal realizat pentru în anul 2018. 

 Programul minimal a fost realizat integral în anul 2018, respectându-se bugetul 

alocat. In plus față de programul minimal aprobat au fost realizate programe și 

proiecte ce au fost susținute din veniturile proprii. Numarul 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.  

 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Sume 
cheltuite 
pentru 
fiecare 
proiect 
realizat 

(lei) 

1. 

Programe 
educative, 
marketing 

muzeal 

Realizarea de 
activități teoretice și 
practice având ca 
subiect cunoașterea, 
prepararea și 
conservarea 
diferitelor grupe de 
animale după 
standarde muzeale. 
Informarea 
publicului asupra 
planului de vizitare a 
expoziției 
permanente. 
Formarea și 
dezvoltarea tinerelor 

4 

Școala de vară 

20.000 

998 

O noapte 
printre giganți 

4.106 

Întâlnire cu 
Dodi și Roni 

2.552 

Festivalul 
Animalelor de 
companie 

12.344 
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Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Sume 
cheltuite 
pentru 
fiecare 
proiect 
realizat 

(lei) 

generații în spiritul 
cunoașterii și 
protejării 
patrimoniului natural 
și cultural al 
umanității. 

subtotal 1 20.000 20.000 

2. 
Valorificarea 
patrimoniului 

muzeal 

Prezentarea 
colecţiilor ştiinţifice 
deţinute de muzeu 
către comunitatea 
zoologică 
internaţională (prin 
publicarea unor 
cataloage ale 
colecţiilor revizuite 
critic). Editarea 
revistei Travaux du 
Muséum National 
d’Histoire Naturelle 
„Grigore Antipa”, 
care împlinește 60 
de ani de apariție. 
Întretinerea şi 
imbunatățirea 
expoziției publice de 
pe cele trei nivele 
ale muzeului. 
Popularizarea 
activității de 
cercetare a 
muzeului şi 
diseminarea 
acesteia către 
publicul larg. 

4 

Expoziția 
permanentă – 
cota finanțare 
alocație 
bugetară 

70.000 

24.439 

Expoziția 
temporară 
dedicată 
aniversării 
centenarului 
Marii Uniri- 
cota finanțare 
alocație 
bugetară 

3.275 

Expoziția 
temporară 
itinerantă „O 
PRIETENIE 
REGALĂ – 
Grigore Antipa 
și Regii 
României 
1892-1944” 

1.586 

Congresul 
International 
de Zoologie al 
Muzeului 
„Grigore 
Antipa”, ediția 
a 10-a, 21-24 
Noiembrie 
2016- cota 
finanțare 
alocație 
bugetară 

40.700 
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Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Sume 
cheltuite 
pentru 
fiecare 
proiect 
realizat 

(lei) 

subtotal 2 70.000 70.000 

3. 

Evidenţa, 
conservarea şi 

protejarea 
patrimoniului 

muzeal 

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

3 

Evidența 
sinoptică și 
analitică a 
bunurilor de 
importanță 
științifică aflate 
în patrimoniul 
MNINGA 

25.000 

6.385 

Inventarierea 
de bunuri de 
importanță 
științifică aflate 
în evidență 
primară sau 
provenite 
recent din 
achiziții, 
colectări teren, 
donații 

6.385 

Conservarea 
preventivă a 
patrimoniului 
științific muzeal 

12.230 

subtotal 3 25000 25000 

4. 
Cercetarea și 
dezvoltarea 

patrimoniului 

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

2 

Evaluarea 
diversitaţii 
taxonomice şi 
genetice a 
faunei 
naționale și 
mondiale. 

50.000 

20.125 

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

29.875 
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Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Sume 
cheltuite 
pentru 
fiecare 
proiect 
realizat 

(lei) 

subtotal 4 50.000 50.000 

Total general 165.000 165.000 

 

X. Informaţii despre managementul resurselor umane  

       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. Managerul asigură conducerea Muzeului şi are în 

subordine directorii adjuncţi, contabilul şef şi următoarele structuri organizatorice: 

Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Resurse Umane, 

Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, Compartimentul Achiziţii, 

Compartimentul Juridic și Biroul Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Programe 

Educaţionale, care răspund de buna funcţionare a activităţii Muzeului, conform 

prevederilor cuprinse în contractul de management şi, respectiv ale Regulament de 

Organizare şi Funcţionare. 

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. 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a funcţionat în anul 2018 

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). 

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 perioada raportată s-au vacantat 2 posturi de execuție (muzeograf gr. IA și 

muzeograf gr. I) în baza art. 55 lit. b) din Codul Muncii. 4 posturi vacante au fost 

ocupate temporar prin detasare (2 posturi de muzeograf gr.IA, 1 post de cercetător 

științific gr. III și 1 post de educator muzeal gr. IA). 
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Au fost necesare 37 delegări de competență de către managerul instituției, datorită 

unor deplasări interne/externe, 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. 

Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru salariații 

MNINGA conform legislației în vigoare, evaluările fiind bazate pe aprecierea în mod 

obiectiv și sistematic a randamentului, calității muncii, comportamentului, inițiativei, 

eficienței și creativității pentru fiecare salariat, majoritatea având merite deosebite în 

activitatea desfășurată. 

În urma evaluării au fost realizate promovări în grade și trepte profesionale imediat 

superioare pentru 5 salariați, după cum urmează: 1 post de muzeograf gr. IA (S) în 

cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu – prin transformarea postului de 

muzeograf gr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 2 posturi de conservator tr. IA (M) în cadrul 

Compartimentului Evidență și Conservare - prin transformarea posturilor de 

conservator tr. I din statul de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 2 posturi de economist specialist gr. IA (S) în cadrul 

Biroului Financiar-Contabil - prin transformarea posturilor de economist gr. I din statul 

de funcții valabil la 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa”. 

La data de 31 decembrie 2018 s-au înregistrat 54 de posturi ocupate, 4 posturi 

vacante și două posturi temporar vacante. 

Condițiile de muncă au fost îmbunătățite permanent prin amenajarea și dotarea 

spațiilor de lucru existente, în vederea desfășurării activității salariaților în bune 

condiții. 

Au fost respectate și aplicate cu promptitudine toate prevederile legale care au 

îmbunătățit situația salarială și s-au încadrat în bugetul instituției. 

În perioada raportată venitul mediu brut anual a fost de 4788 lei. 

În limita bugetului alocat, a Planului de formare profesională pentru anul 2018, 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 „Aspecte de actualitate privind contabilitatea instituțiilor publice și 

salarizarea personalului bugetar” în luna decembrie 2018, organizat de Actual 

Training (au participat 6 salariați din cadrul Biroului Financiar-Contabil); 

• Curs GDPR, în luna mai 2018, organizat de Absolute School (a participat 1 

salariat); 

• 2 sesiuni de prezentare a bunelor practici rezultate din monitorizarea SNA 

2016-2020, organizate de MCIN, în lunile martie și noiembrie 2018 (au participat 2 

salariați, responsabilul cu implementarea anticorupție și responsabilul privind 

asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în baza dispozițiilor Legii 

544/2001); 
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• Seminarii susținute în cadrul proiectului „Creativitatea în Muzee – Workshop-

uri și Seminarii Pentru Dezvoltarea Spriritului Creativ al Profesioniștilor din Muzeele 

Românești”, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, care a 

avut loc în data de 24 și 25 septembrie 2018 la sediul Muzeului Hărților (au participat 

4 salariați);  

• Instruire organizată de DSVSA București - ”Instrucțiuni tehnice pentru 

organizarea și funcționarea Târgurilor și expozițiilor”, în luna iulie 2018 (a participat 1 

salariat, responsabil SSM); 

• Sesiune de formare în domeniul datelor deschise, organizat de SGG în 

perioada 11-12 iulie 2018 (a participat 1 salariat, responsabil date deschise). 

 

XI. Lucrul cu voluntari 

În anul 2018, în desfășurarea activităților Muzeului au fost implicați și voluntari: 4 

voluntari în cadrul Compartimentului Biologie Moleculară, voluntarii venind și 

exprimându-și dorința de colaborare cu entuziasm și dorință de implicare pentru 

deprinderea de noi cunoștiințe în domeniul științelor naturii și al biologiei moleculare, 

dezvoltarea abilităților de lucru într-un laborator de biologie moleculară, dezvoltarea 

unor competențe în ceea ce privește lucrul cu publicul/cu copii, în cadrul unor 

atelierelor educative, contribuind cu eficiență la îndeplinirea obiectivelor, fiind de un 

real folos instituției, coordonatorii acestora asigurând cu succes asistență continuă pe 

tot parcusul perioadei de voluntariat.  

În baza unui acord de parteneriat cu Liga studenților din Facultatea de Automatică și 

Calculatoare, Universitatea Politehnică București, 20 de voluntari au asigurat cadrul 

suport pentru desfășurarea activităților în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. 

 
XII. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 
aceleiaşi comunităţi 

1.1 Instituții cu activitate în domeniul cultural 

1. Muzeul Național Cotroceni (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 

Antipa și Regii României 1892 - 1944”) 

2. Muzeul Național Peleș (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 

Antipa și Regii României 1892 - 1944”),  

3. Muzeul Municipiului București (expoziția temporară „O Prietenie Regală: 

Grigore Antipa și Regii României 1892 - 1944”),  

4. Muzeul Brăilei „Carol I” (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 

Antipa și Regii României 1892 - 1944”),  

5. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos 

(expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 

1892 - 1944”), 
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6. Muzeul Județean Botoșani - Secţia Ştiinţele Naturii Dorohoi (expoziția 

temporară „Acasă la Antipa”),  

7. Complexul Muzeal Județean Neamț – Muzeul de Științele Naturii Roman 

(expoziția temporară „Grigore Antipa 150”),  

8. Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția 

temporară „Grigore Antipa 150”),  

9. Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea (expoziția temporară „Zborul 

în lumea animală”),  

10. Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția 

temporară „Pe culmile Carpaților”),  

11. Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui (expoziția temporară „Emil Racovita 

- Jurnal fotografic”),  

12. Ambasada Federației Ruse la București (expoziția temporară „#2Rusia – File 

din natură”),  

13. Centrul Rus de Știință și Cultură din România (expoziția temporară „#2Rusia – 

File din natură”),  

14. Societatea Geografică Rusă (expoziția temporară „#2Rusia – File din natură”),  

15. Ambasada Franței în România („Ziua Europeană a Limbilor 2018”),  

16. Institutul Francez din București („Ziua Europeană a Limbilor 2018”),  

17. Institutul de Biologie București al Academiei Române (evenimentul „Ziua 

Mondială a Peștilor Migratori”), 

18. Centrul de Agrement și Divertisment din Poiana Brașov (expoziția temporară 

„Venin - Frumuseți de neatins”),  

19. Reptiland SRL (expoziția temporară „Venin - Frumuseți de neatins”),  

20. Historia (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 

României 1892 - 1944”), 

21. Armada (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 

României 1892 - 1944”),  

22. New Folder (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 

României 1892 - 1944”),  

23. Fish'n Bricks (expozițiile temporare „Kiseleff nr. 1. De 110 ani, orașul crește în 

jurul lui!”, „Fluturii exotici aterizează în oraș”, „Un veac de zoologie în 

România. Amintiri despre viitor”, „O noapte printre giganți” și Congresul 

International de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”, editia a 10-a), 

24. Asociația Wilderness Research and Conservation („Bucharest Science 

Festival”),  

25. Fundația „Visul Luanei” („Bucharest Science Festival),  

26. Asociatia crescătorilor de păsări de rasă,porumbei de ornament și iepuri de 

rasă Pajura („Festivalul Animalelor”), 

27. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași („Noaptea Cercetătorilor 

Europeni 2018”),  

28. Asociația Culturală Metropolis („Festivalul Internațional de Film pentru Publicul 

Tânăr– Kinodiseea”),  
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29. Uniunea Studenților din Romania („Festivalul Studenților din România – 

Unifest”), 

30. Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare („Festivalul 

M.O.F.T. – Muzee, Operă, Film, Teatru”) 

31. Asociația Studenților la Facultatea de Psihologie și Științele Educației („Verde 

a prins”) 

32. Editura Humanitas (evenimentul „Zilele Evoluției”),  

33. Editura Nomina (evenimentul „Detectivul Curios”),  

34. Editura Corint Junior (evenimentele „Arborele vieții – Diversitatea animalelor”, 

„Corpul uman - Simțurile”, „Weekend de citit povești la Antipa” ),  

35. Editura Pandora M (evenimentele „Cum se face un Univers?”, „Ploaia 

Curcubeu”) 

36. Editura CD Press (evenimentele „Despre Pămânțel” și „Întâlnire cu Dodi și 

Roni”) 

37. The Good Company International S.R.L (evenimentul „Jucării nelimitate pentru 

distracție nelimitată!”), 

38. ECDL România S.A. (evenimentul „5 Licee 5 Muzee”) 

1.2 Instituții cu activitate în domeniul științific/academic 

1. Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Administrație și 

Management Public 

2. Universitatea Națională de Arte din București,  

3. Universitatea din București – Facultatea de Biologie 

4. Universitatea “Ovidius” Constanța 

5. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București 

6. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

7. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

8. Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu 

9. Universitatea Transilvania din Brașov 

10. Universitatea de Vest din Timișoara 

11. Academia Română – Secția de Științe Biologice (Congresul Internațional de 

Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”); 

12. Universitatea din București – Facultatea de Biologie (Congresul Internațional 

de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”; sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”);  

13. Universitatea „Ovidius” Constanța (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

14. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București (sub-

programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale”); 

15. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 
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17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 – 120009; sub-

programele „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale” și „Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de 

teren, schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii”); 

16. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sub-programul „Evaluarea 

diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

17. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

18. Universitatea Transilvania din Brașov (proiectul Completarea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a 

stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România 

şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod 

MySMIS 2014 - 120009); 

19. Universitatea de Vest din Timișoara (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

20. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (protocol de colaborare semnat) (sub-

programele „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale” și „Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de 

teren, schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii”); 

21. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD) (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea 

sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei 

Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

22. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 

Marină (GeoEcoMar) (protocol de colaborare semnat) (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

23. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului 

(INCDPM) (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 

17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

24. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” 

(București) (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 

17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

25. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 

17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 
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26. Institutul Geologic al României - Muzeul Național de Geologie (protocol de 

colaborare semnat); 

27. Institutul de Biologie București al Academiei Române (proiectul Completarea 

nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei 

Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

28. Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca (ICB Cluj) (proiectul Completarea 

nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei 

Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

29. Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din București, Academia Română 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 

17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 - 120009); 

30. Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC 

- CLUB (Constanța, România) (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

31. Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani, România) (sub-

programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale”); 

32. Asociația Parcul Natural Văcărești (protocol de colaborare semnat) (sub-

programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale”); 

33. Asociația pentru Protecția Liliecilor (APLR) (proiectul Completarea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a 

stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România 

şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod 

MySMIS 2014 - 120009); 

34. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (sub-programul „Evaluarea 

diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

35. Administrația Parcului Național Ceahlău, Durău, jud. Neamț (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

36. Administrația Parcului Natural Comana, jud. Giurgiu (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

37. Ministerul Mediului (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi 

raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod 

MySMIS 2014 - 120009); 
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1.3 Colaborări internaționale 

1. 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): 

1.1. Stichting Naturalis Biodiversity Center (NATURALIS) (Leiden, Olanda); 

1.2. Justus-Liebig-Universitaet Giessen (Germania); 

1.3. Universiteit Utrecht (Universiteit Utrecht) (Olanda); 

1.4. GIMARIS (GiMaRIS) VOF (Leiderdorp, Olanda); 

1.5. Brunel University, Uxbridge (Regatul Unit); 

1.6. University of Bristol (Bristol, Regatul Unit); 

1.7. The University of Reading (Reading, Regatul Unit); 

1.8. Universitaet Bremen (Bremen, Germania); 

2. Lady Keane College, Shillong (Meghalaya, India) (protocol de colaborare 

semnat) (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei 

naționale și mondiale”); 

3. Guangdong Institute of Applied Biological Resources (Guangzhou, China) 

(protocol de colaborare semnat) (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”) 

XIII. Informații legate de procesul de achiziții publice 

NR. 
CRT. 

TIP DOCUMENT OBIECTUL CONTRACTULUI 
VALOARE 
(lei fara 
T.V.A.) 

PROCEDURA 
DE ACHIZIȚII 
PUBLICE 
FOLOSITĂ 

NUMELE 
CÂȘTIGĂTORULUI 

1 Contract 
Intretinere si reparare lift 
pentru persoane cu 
dizabilitati 

1411 
Achizitie 
directa 

S.C. PRO ACCES 
ELEVATOR S.R.L. 

2 Act aditional Asistenta SSM 1000 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

3 Act aditional Consultanta PSI 1600 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

4 Act aditional 

Aparare civila si 
supravegherea si 
verificarea tehnca a 
instalatiilor 

1600 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

5 Contract 

Aparare civila si 
supravegherea si 
verificarea tehnca a 
instalatiilor 

7200 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

6 Contract Consultanta PSI 8000 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 
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7 Contract Asistenta SSM 5000 
Achizitie 
directa 

S.C. GLOBAL H.R. 
COMPANY S.R.L. 

8 Contract 
Revizie si reparare 
echipamente de eliberare 
tichete 

4284 
Achizitie 
directa 

S.C. ROPECO 
BUCURESTI S.R.L. 

9 Contract 
Servicii de intretinere si 
reparare imprimante 

4860 
Achizitie 
directa 

S.C. CARO SERVICE 
S.R.L. 

10 Contract Leasing de personal 32253 
Achizitie 
directa 

S.C. HIEROPOLIS 
GRUP CONSULTING 
S.R.L. 

11 Contract 
Servicii de tehnoredactare 
computerizata 

38700 
Achizitie 
directa 

S.C. Color Science 
S.R.L. 

12 Contract 
Servicii de tehnoredactare 
computerizata 

12900 
Achizitie 
directa 

S.C. Color Science 
S.R.L. 

13 Contract Intretinere acvariu marin 9630 
Achizitie 
directa 

S.C. CORAL FARM 
S.R.L. 

14 Contract 
Mentenanta case de 
marcat 

180 
Achizitie 
directa 

S.C. ALI ELECTRONIC 
CASH SYSTEMS 
S.R.L. 

15 Contract E-mail marketing 2322 
Achizitie 
directa 

S.C. WHITE IMAGE 
LOYALTY S.R.L. 

16 Contract 
HTML-izare a newsletter-
elor 

7128 
Achizitie 
directa 

S.C. WHITE IMAGE 
LOYALTY S.R.L. 

17 Contract 
Asistenta tehnica si update 
soft de gestiune Matx 

2387 
Achizitie 
directa 

S.C. OVAL BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

18 Contract 

Livrare Software pentru 
emiterea si gestionarea 
biletelor; Cititor coduri de 
bare Zebra DS2278, 2D, 
KIT, Bluetooth; Imprimanta 
termica Epson TM-T20II; 
Terminal mobil Honeywell 
Dolphin 60s, numeric; 
Imprimanta de etichete 
Zebra ZT410, 300DPI, 
cutter; Sistem POS 
touchscreen Elo 
Windows10. 

43255 
Achizitie 
directa 

S.C. OVAL BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 
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19 Contract 
Furnizare software pentru 
emiterea si gestionarea 
biletelor de acces expozitie 

28800 
Achizitie 
directa 

S.C. OVAL BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

20 Contract 
Servicii de tiparire si livrare 
catalog “Kiseleff nr. 1” 

50 
Achizitie 
directa 

S.C. TIPOGRAFIA 
EVEREST 2001 S.R.L. 

21 Contract Echipamente treasure hunt 6966 
Achizitie 
directa 

S.C. FISH’ N BRINKS 
S.R.L. 

22 Contract 
Servicii pentru evenimentul 
“Plasticul, noua specie de 
pradator acvatic” 

18040 
Achizitie 
directa 

S.C. PREMIER 
CATERING & EVENTS 
S.R.L. 

23 Contract 
Servicii de catering in 
cadrul Congresului 
International de Zoologie 

15600 
Achizitie 
directa 

S.C. PREMIER 
CATERING & EVENTS 
S.R.L. 

24 Contract 

Evaluarea riscurilor 
profesionale privind 
sanatatea sisecuritatea in 
munca 

15000 
Achizitie 
directa 

S.C. ADJECTIV 
CONSULTING S.R.L. 

25 Contract 
Servicii de monitorizare a 
presei (IANUARIE - 
NOIEMBRIE) 

4195 
Achizitie 
directa 

S.C. MEDIATRUST 
ROMANIA S.R.L. 

26 Contract 
Servicii de monitorizare a 
presei (NOIEMBRIE - 
DECEMBRIE) 

1400 
Achizitie 
directa 

S.C. MEDIATRUST 
ROMANIA S.R.L. 

27 Contract 
Cutii din lemn 
entomologice  

66000 
Achizitie 
directa 

S.C. MOB STIL IMPEX 
S.R.L. 

28 Contract 
Realizare  ateliere in cadrul 
evenimentului organizat in 
data de 1 iunie 2018 

4,9 
Achizitie 
directa 

S.C. CRYPTEX 
EUROPE S.R.L. 

29 Contract Ateliere de pictura 5600 
Achizitie 
directa 

S.C. CRYPTEX 
EUROPE S.R.L. 

30 Contract Servicii de paza 109740 
Procedura 
proprie 
interna 

S.C. GOV 
PROTECTION S.R.L. 

31 Contract Servicii de curatenie 167132,16 
Procedura 
simplificata 

S.C. EURO TOTAL 
COMP S.R.L. 
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32 Contract Furnizare gaze naturala 43079,5 
Achizitie 
directa 

ENGIE ROMANIA S.A. 

33 Contract Furnizare energie electrica 21859,2 
Achizitie 
directa 

ENGIE ROMANIA S.A. 

34 Contract 
Servicii de evaluare de risc 
la securitate fizica 

2000 
Achizitie 
directa 

S.C. POZITIVE 
SECURE BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

35 Act aditional  Servicii de paza 20702 
Procedura 
proprie 
interna 

S.C. POZITIVE 
SECURE BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

36 Act aditional Servicii de paza 10956 
Procedura 
proprie 
interna 

S.C. POZITIVE 
SECURE BUSINESS 
SOLUTIONS S.R.L. 

37 Contract 
Servicii de tiparire si 
livrarea vouchere de 
vacanta 

0,01 
Achizitie 
directa 

SODEXO PASS 
ROMANIA S.R.L. 

38 Contract 
Inchiriere si intretinere 
carpete de trafic  

6357,12 
Achizitie 
directa 

S.C. LINDSTROM 
S.R.L. 

39 Contract 
Mentenata sistem iluminat 
expozitie publica 

22500 
Achizitie 
directa 

S.C. SHOWMINE 
TECH S.R.L. 

40 Contract 

Servicii de consultanta de 
arhitectura, intocmirea de 
documentatii de 
specialitate: documentatii 
pentru achizitii de 
specialitate, teme de 
proiectare, documentatii 
pentru obținerea de avize, 
acorduri, autorizatii de 
specialitate 

49000 
Achizitie 
directa 

Catalina Gabriela 
Bulborea - Birou 
Individual de 
Arhitectura 

41 Contract 
Colectare si transport 
deseuri 

50 lei/mc 
Achizitie 
directa 

REBU 

42 Contract 
Verificari prize 
impamantare 

2838 
Achizitie 
directa 

S.C. NOVAC S.R.L. 

43 Contract 

Servicii de webdesign, 
modificare și completare a 
platformei website a noului 
site MNINGA 

5400 
Achizitie 
directa 

S.C. 2BCOM THINK 
TEAM S.R.L. 

44 Contract 
Servicii de animatie pentru 
eveniment organizat in 
data de 1 iunie 2018 

2100 
Achizitie 
directa 

S.C. SOCIETATEA 
GOLDAYS EVENTS 
S.R.L. 

45 Contract Furnizare energie electrica 163728,75 
Procedura 
simplificata 

S.C. CURENT 
ALTERNATIV S.R.L. 

46 Contract Servicii de cercetare 68310 
Achizitie 
directa 

S.C. RODO QUALITY 
TRADING S.R.L. 
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47 Contract 
Lucrari de demontare si 
inlocuire conducta de apa 
si a unui hidrant 

20600 
Achizitie 
directa 

S.C. SMART 
PLUMBING S.R.L. 

48 Contract 

Servicii aferente organizarii 
si prezentarii expozitiei 
temporare de animale vii 
(reptile, amfibieni, si 
nevertebrate)  

68000 
Achizitie 
directa 

S.C. REPTILAND 
S.R.L. 

49 Contract 

Servicii aferente organizarii 
si prezentarii expozitiei 
temporare de animale vii 
(reptile, amfibieni, si 
nevertebrate) 

33500 
Achizitie 
directa 

S.C. REPTILAND 
S.R.L. 

50 Contract 
servicii de revizie si 
intretinere umidificatoare si 
dezumidificatoare 

17000 
Achizitie 
directa 

S.C. FREON TRADING 
INTERNATIONAL 
S.R.L. 

51 Contract 

servicii de revizie si 
intretinere centrale termice 
De Dietrich, centrala 
termica administrativ, 
radiatoare, testare tehnica 
supape de siguranta boiler 
si centrale termice 

4330 
Achizitie 
directa 

S.C. FREON TRADING 
INTERNATIONAL 
S.R.L. 

52 Contract 

servicii de revizie si 
intretinere  Chiller Carrier, 
aparate de aer conditonat, 
perdele de aer 

13075 
Achizitie 
directa 

S.C. FREON TRADING 
INTERNATIONAL 
S.R.L. 

53 Act aditional 
Mentenata sisteme de 
securitate 

23882 
Achizitie 
directa 

S.C. GEROM 
INTERNATIONAL 
PRODIMEX S.R.L. 

54 Contract 
Mentenata sisteme de 
securitate 

23391 
Achizitie 
directa 

S.C. GEROM 
INTERNATIONAL 
PRODIMEX S.R.L. 

55 Contract Medicina muncii 
728 
euro/luna 

Achizitie 
directa 

S.C. MED LIFE S.A. 

56 Contract 
Revizii/verificari periodice 
la instalatiile de stingere a 
incendiilor 

7736,5 
Achizitie 
directa 

S.C. STINGOMAT 
PROD COM S.R.L. 

57 Contract Lucrari de ignifugare 17000 
Achizitie 
directa 

S.C. STINGOMAT 
PROD COM S.R.L. 

58 Contract 

Servicii de amenajare si 
intretinere spatiu verde si 
plante din cadrul expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

ALEXA OANA - 
PAULINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

59 Contract 
Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă 

24363 
Achizitie 
directa 

ALEXA OANA - 
PAULINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 
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60 Contract 
Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă 

7500 
Achizitie 
directa 

ALEXA OANA - 
PAULINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

61 Contract 

Servicii de amenajare si 
intretinere spatiu verde si 
plante din cadrul expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

BUNESCU RADU 
STELIAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

62 Contract 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 
păstrare a evidențelor 

24867 
Achizitie 
directa 

BUNESCU RADU 
STELIAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

63 Contrcat 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 
păstrare a evidențelor 

7000 
Achizitie 
directa 

BUNESCU RADU 
STELIAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

64 Contract 
Servicii de consultanță în 
domeniul achiziților publice 

48000 
Achizitie 
directa 

Camburu Ionut 
Persoana Fizica 
Autorizata 

65   
Servicii de consultanță în 
domeniul achiziților publice 

9600 
Achizitie 
directa 

Camburu Ionut 
Persoana Fizica 
Autorizata 

66 Contract 
Servicii de consultanta in 
domeniul relatiilor publice 
si al comunicarii 

26550 
Achizitie 
directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

67 Contract 

Servicii de administrare 
stand cu vanzare din 
expozitia publica a 
MNINGA 

33120 
Achizitie 
directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

68 Contract 

Servicii de administrare 
stand cu vanzare din 
expozitia publica a 
MNINGA 

11040 
Achizitie 
directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

69 Contract 
Servicii de consultanta in 
domeniul relatiilor publice 
si al comunicarii 

8850 
Achizitie 
directa 

CHIPUC LUCIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

70 Contract 
Lucrări de realizare a unui 
numar de 66 balgurii 
(specii de pasari) 

16500 
Achizitie 
directa 

CIOBANU LIVIU - 
MIRCEA 
INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

71 Contract 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea de 
bază; monitorizare 
parametri microclimatici și 
evaluare a stării de 
conservare a exponatelor; 
servicii restaurare pentru 
bunurile importanță 
științifică, din expunerea de 
bază 

36000 
Achizitie 
directa 

CIOBANU LIVIU - 
MIRCEA 
INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 
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72 Contract 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea de 
bază; monitorizare 
parametri microclimatici și 
evaluare a stării de 
conservare a exponatelor; 
servicii restaurare pentru 
bunurile importanță 
științifică, din expunerea de 
bază 

12000 
Achizitie 
directa 

CIOBANU LIVIU - 
MIRCEA 
INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

73 Contract 
Lucrări de reparații spatii 
interioare (gletuire, 
tencuieli, zugraveli etc) 

33363 
Achizitie 
directa 

CRANGA AUREL 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

74 Contract 
Lucrări de reparații spatii 
interioare (gletuire, 
tencuieli, zugraveli etc) 

10500 
Achizitie 
directa 

CRANGA AUREL 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

75 Contract Servicii de lacatuserie 39663 
Achizitie 
directa 

DINU DIONISIE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

76 Contract Servicii de lacatuserie 12600 
Achizitie 
directa 

DINU DIONISIE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

77 Contract 

Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
magazinului de suveniruri, 
receptia si inventarierea 
marfurilor 

20760 
Achizitie 
directa 

DRAGNE DIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

78 Contract 

Servicii de consultanță 
financiară și de 
management al 
documentelor financiar-
contabile 

25083 
Achizitie 
directa 

DUMITRICA FLAVIUS - 
EUGEN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

79 Contract 

Servicii de consultanță 
financiară și de 
management al 
documentelor financiar-
contabile 

7800 
Achizitie 
directa 

DUMITRICA FLAVIUS - 
EUGEN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

80 Contract 
Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
magazinului de suveniruri 

3410 
Achizitie 
directa 

Finica Liviu-Mihaita 
Persoana Fizica 
Autorizata 

81 Contract 
Servicii de receptie, 
planificare financiara si 
facturare 

23850 
Achizitie 
directa 

Finica Liviu-Mihaita 
Persoana Fizica 
Autorizata 

82 Contract 
Servicii de receptie, 
planificare financiara si 
facturare 

6000 
Achizitie 
directa 

Finica Liviu-Mihaita 
Persoana Fizica 
Autorizata 

83 Contract 
Servicii de receptie, 
planificare financiara si 
facturare 

3000 
Achizitie 
directa 

Finica Liviu-Mihaita 
Persoana Fizica 
Autorizata 
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84 Contract 
Supraveghere si indrumare 
vizitatori in cadrul expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

10120 
Achizitie 
directa 

FOALTIN VIOREL 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

85 Contract 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea de 
bază; monitorizare 
parametri microclimatici și 
evaluare a stării de 
conservare a exponatelor; 
servicii restaurare pentru 
bunurile importanță 
științifică, din expunerea de 
bază 

41013 
Achizitie 
directa 

FOALTIN VIOREL 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

86 Contract 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea de 
bază; monitorizare 
parametri microclimatici și 
evaluare a stării de 
conservare a exponatelor; 
servicii restaurare pentru 
bunurile importanță 
științifică, din expunerea de 
bază 

12450 
Achizitie 
directa 

FOALTIN VIOREL 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

87 Contract 

Servicii de administrare 
sisteme de securitate 
fizica, administrarea 
serviciilor de curatenie, 
paza si telefonie 
(organizeaza si controleaza 
activitatea celor care fac 
paza in scopul asigurarii 
integritatii bunurilor ce 
apartin institutiei – zilnic 
verifica dosarul cu 
procesele verbale intocmite 
cu agentii de paza; 
efectueaza cel putin o data 
pe luna un control care sa 
vizeze daca cei din 
posturile de paza sunt 
prezenti in zona si in 
plenitudinea fortelor fizice; 
se ingrijeste ca fiecare post 
de paza sa aiba o fisa in 
care sa fie trecute 
indatoririle ce-i revin celui 
in cauza; tine pontajul 
paznicilor si-l preda la 31 
ale fiecarei luni, la 
secretariatul institutiei; 
intocmeste grafic de lucru 
si verifica indeplinirea 
indatoririlor personalului 
angajat pentru servicii de 
curatenie), 

27610 
Achizitie 
directa 

Fratila V. Bogdan 
Alexandru PFA 
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88 Contract 

Lucrări de jupuire a 15 
mamifere de talie medie și 
mare și a argăsirii pieilor 
acestora în vederea 
introducerii lor în colecția 
muzeului 

14745 
Achizitie 
directa 

GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

89 Contract 

Lucrări de jupuire a 20 
mamifere de talie medie și 
mare și a argăsirii pieilor 
acestora în vederea 
introducerii lor în colecția 
muzeului 

8975 
Achizitie 
directa 

GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

90 Contract 

Lucrări de jupuire a 18 
mamifere de talie medie și 
mare și a argăsirii pieilor 
acestora în vederea 
introducerii lor în colecția 
muzeului 

7305 
Achizitie 
directa 

GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

91 Contract 

Lucrări de jupuire a 16 
mamifere de talie medie și 
mare și a argăsirii pieilor 
acestora în vederea 
introducerii lor în colecția 
muzeului 

7725 
Achizitie 
directa 

GINEA GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

92 Contract 

Lucrări de intretinere si 
reparare 
echipanente/instalatii 
sanitare la sediul 
M.N.I.N.G.A. 

14000 
Achizitie 
directa 

ILIE MARINICA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

93 Contract 

Servicii de gestionare a 
bibliotecii MNINGA 
(inventariere, catalogare si 
alte activitati specifice 
bibliotecii) 

22100 
Achizitie 
directa 

MANOLACHE M. 
ALEXANDRA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

94 Contract 

Servicii de gestionare a 
bibliotecii MNINGA 
(inventariere, catalogare si 
alte activitati specifice 
bibliotecii) 

12000 
Achizitie 
directa 

MANOLACHE M. 
ALEXANDRA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

95 Contract 

Servicii de gestionare a 
bibliotecii MNINGA 
(inventariere, catalogare si 
alte activitati specifice 
bibliotecii) 

20000 
Achizitie 
directa 

MANOLACHE M. 
ALEXANDRA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

96 Contract 

Servicii de contabilitate: 
Anexa 1, Anexa 30, 
Anexele 7-11, verificare 
gestiune mijloace fixe si 
obiecte de inventar 

19800 
Achizitie 
directa 

S.C. 
MARYBILFINALCOM 
S.R.L. 

97 Contract 

Servicii de contabilitate: 
Anexa 1, Anexa 30, 
Anexele 7-11, verificare 
gestiune mijloace fixe si 
obiecte de inventar 

6600 
Achizitie 
directa 

S.C. 
MARYBILFINALCOM 
S.R.L. 
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98 Contract 

Servicii de întocmire a 
rapoartelor privind 
vânzările de bilete, vânzare 
stand, întocmire 
documente primare privind 
vânzările, servicii de 
elaborare și de imprimare a 
codurilor de bare; servicii 
de secretariat în cadrul 
biroului financiar-contabil 

25407 
Achizitie 
directa 

MEGELEA - SIMCEA 
DIANA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

99 Contract 

Servicii de întocmire a 
rapoartelor privind 
vânzările de bilete, vânzare 
stand, întocmire 
documente primare privind 
vânzările, servicii de 
elaborare și de imprimare a 
codurilor de bare; servicii 
de secretariat în cadrul 
biroului financiar-contabil 

9000 
Achizitie 
directa 

MEGELEA - SIMCEA 
DIANA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

100 Contract 

Servicii de amenajare si 
intretinere spatiu verde si 
plante din cadrul expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

MILOS ELENA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

101 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

24363 
Achizitie 
directa 

MILOS ELENA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

102 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

7500 
Achizitie 
directa 

MILOS ELENA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

103 Contract 

Servicii de inregistrare 
operatiuni de incasari si 
plati, inventarierea lunara a 
gestiunilor, a conturilor de 
furnizori si client, casa, 
mijloace fixe, obiecte de 
inventar, corespondenta cu 
ANAF si DGITL sector 1, 
declaratiile 300, 394 si 390, 
corespondenta cu CASMB 
(concedii medicale). 

45000 
Achizitie 
directa 

S.C. MIRCON 
FINANCIAL SRL 

104 Contract 

Servicii de inregistrare 
operatiuni de incasari si 
plati, inventarierea lunara a 
gestiunilor, a conturilor de 
furnizori si client, casa, 
mijloace fixe, obiecte de 
inventar, corespondenta cu 
ANAF si DGITL sector 1, 
declaratiile 300, 394 si 390, 
corespondenta cu CASMB 
(concedii medicale). 

15000 
Achizitie 
directa 

S.C. MIRCON 
FINANCIAL SRL 

105 Contract 
Lucrări de instalatii 
electrice 

22500 
Achizitie 
directa 

MOTOC R. 
GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 
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106 Contract 
Lucrări de instalatii 
electrice 

7500 
Achizitie 
directa 

MOTOC R. 
GHEORGHE 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

107 Contract 

Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
standului expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

5000 
Achizitie 
directa 

NEGREA EMILIA - 
GEORGIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

108 Contract 

Servicii de vânzare la 
magazinul de suveniruri din 
expoziția permanentă, 
inventariere, recepție 
mărfuri 

25000 
Achizitie 
directa 

NEGREA EMILIA - 
GEORGIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

109 Contract 

Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
standului expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

POPESCU I. 
CRISTINA - MIHAELA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

110 Contract 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 
păstrare a evidențelor 

24363 
Achizitie 
directa 

POPESCU I. 
CRISTINA - MIHAELA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

111 Contract 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 
păstrare a evidențelor 

7500 
Achizitie 
directa 

POPESCU I. 
CRISTINA - MIHAELA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

112 Contract 

Servicii de amenajare si 
intretinere spatiu verde si 
plante din cadrul expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

RISTACHE LUCIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

113 Contract 

Servicii de arhivare si 
inventariere documente; 
scanare reviste si lucrari 
stiintifice; transpunere 
informatiilor intr-o baza de 
date; organizare si stocare 
arhiva electronica 

25263 
Achizitie 
directa 

RISTACHE LUCIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

114 Contract 

Servicii de arhivare si 
inventariere documente; 
scanare reviste si lucrari 
stiintifice; transpunere 
informatiilor intr-o baza de 
date; organizare si stocare 
arhiva electronica 

6600 
Achizitie 
directa 

RISTACHE LUCIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

115 Contract 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 

24363 
Achizitie 
directa 

SANDU EMILIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 
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păstrare a evidențelor 

116 Contract 
Servicii de supraveghere in 
cadrul expozitiei temporare 
de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

SANDU EMILIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

117 Contract 

Servicii de recepție muzeu 
(eliberare taxa fotografiere, 
vânzare audioghiduri, 
oferirea informatiilor 
vizitatorilor), planificare 
financiară, facturare și 
păstrare a evidențelor 

7500 
Achizitie 
directa 

SANDU EMILIAN 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

118 Contract 
Servicii de receptie in 
cadrul expozitiei temporare 
de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

SANDU M L MARIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

119 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

24363 
Achizitie 
directa 

SANDU M L MARIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

120 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

7500 
Achizitie 
directa 

SANDU M L MARIA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

121 Contract 

servicii de întreţinere a 
calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice 
situate în expoziţia 
permanentă şi expoziţiile 
temporare; asigurarea 
suportului tehnic în cadrul 
activităţilor culturale 
(conferinţe, ateliere, 
expoziţii temporare, etc.) 

25803 
Achizitie 
directa 

SOFRON GEORGE 
RAZVAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

122 Contract 

servicii de întreţinere a 
calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice 
situate în expoziţia 
permanentă şi expoziţiile 
temporare; asigurarea 
suportului tehnic în cadrul 
activităţilor culturale 
(conferinţe, ateliere, 
expoziţii temporare, etc.) 

8460 
Achizitie 
directa 

SOFRON GEORGE 
RAZVAN PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

123 Contract 

Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
standului expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

4400 
Achizitie 
directa 

STEFAN F. ADRIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

124 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

24363 
Achizitie 
directa 

STEFAN F. ADRIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

125 Contract 

Servicii de îndrumare 
vizitatori si supraveghere în 
expozitia permanentă și în 
expozitiile temporare 

7500 
Achizitie 
directa 

STEFAN F. ADRIANA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 
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126 Contract 

Servicii de vanzare cu 
amanuntul în cadrul 
standului expozitiei 
temporare de fluturi exotici 

3000 
Achizitie 
directa 

TALOI MARIA - 
CRISTINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

127 Contract 

Servicii de vânzare la 
magazinul de suveniruri din 
expoziția permanentă, 
inventariere, recepție 
mărfuri 

24030 
Achizitie 
directa 

TALOI MARIA - 
CRISTINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

128 Contract 

Servicii de vânzare la 
magazinul de suveniruri din 
expoziția permanentă, 
inventariere, recepție 
mărfuri 

8850 
Achizitie 
directa 

TALOI MARIA - 
CRISTINA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

129 Contract 

Servicii de vânzare la 
magazinul de suveniruri din 
expoziția permanentă, 
inventariere, recepție 
mărfuri 

25000 
Achizitie 
directa 

TIU VALENTINA 
PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA 

Număr procese de achiziție: 

Achiziții directe - 707 

Achiziții directe anulate - 27 

Poceduri simplificate - 2 

Proceduri interne proprii - 1 

Achiziții realizate prin sistemul electronic – 571 

Durata medie achiziție:  

Achiziții directe - 10 zile 

Poceduri simplificate - 30 zile 

Proceduri interne proprii - 30 zile 

Nu au fost contestații formulate la CNSC   

XIV. 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 
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masa credală pentru 
suma de 543.648,710 
lei + 2.529,6 EURO 
T: 20.03.2019 
Pentru continuarea 
procedurii de 
observație 

2 8650/2/2018 Contestator: 
MNINGA 
Intimat: 
Ministerul 
Finanțelor 
Publice 

Curtea de 
Apel 
București – 
Secția a 
VIII-a 
Contencios 

anulare act 
administrativ + 
suspendare 
executare act 
administrativ 

Se asteapta citatia 
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Date de contact 

 

 

 

Instituția: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE 
ANTIPA” 

 

Acronim: MNINGA 

 

Oraș: București, Cod poștal 011341 

 

Adresa: Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 1, Sector 1 

 

Telefon contact: (0040) 21 312.88.26 

 

Fax: (0040) 21.312.88.63 

 

Web site: www.antipa.ro 
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