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A) Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară  activitatea
instituția și  propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional
existent:

1.  Instituții,  organizații,  grupuri  informale  (analiza  factorilor  interesați)  care  se
adresează aceleiași comunități;

Bucureștiul  este cel  mai  important  oraș al  României,  cu  o  suprafață de 228 km2 și  o
populație de 1.883.425 de locuitori (2011), ceea ce îl plasează, ca mărime, pe locul zece
in  Uniunea Europeană.  În  afara  rezidenților  permanenți,  orașul  adună zilnic  peste  trei
milioane de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul populației
va depăși patru milioane de locuitori.
Cele mai importante instituții politico-administrative și culturale ale țării sunt concentrate în
București:  Palatul  Parlamentului,  Palatul  Cotroceni,  Senatul,  Palatul  de Justitie,  Palatul
Poștelor, Academia Română, etc. De asemenea, 50% dintre muzeele naționale aflate în
subordinea Ministerului Culturii se află în București: Muzeul Naţional de Artă al României
din Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României,  Muzeul Naţional al
Hărţilor  şi  Cărţii  Vechi,  Muzeul  Naţional  de  Istorie  a  României  din  Bucureşti,  Muzeul
Naţional al  Satului  "Dimitrie Gusti",  Muzeul Naţional al  Ţăranului  Român din Bucureşti,
Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Naţional "George Enescu"
din Bucureşti.  În afara acestora, o serie de alte muzee care nu se află în subordinea
Ministerului Culturii se regăsesc în centrul Bucureștiului (cu excepția Grădinii Zoologice) și
toate aceste instituții muzeale contribuie la oferta culturală pentru comunitate (vezi Figura
1).

Muzeul Național de Istorie 
Naturală "Grigore Antipa"

A Figura 1. Localizarea principalelor muzee din București

Muzeul Național al Țăranului 
Român B

Muzeul Literaturii Romane C

Muzeul Militar Național D

Muzeul Municipiului București E
Muzeul Naţional Al Hărţilor Şi Cărţii 
Vechi F

Muzeul Național al Satului "Dimitrie G
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Gusti"

Muzeul Cotroceni H

Muzeul Național de Artă I

Muzeul Național de Geologie J

Muzeul Național de Istorie K

Muzeul Naţional "George Enescu" L
Muzeul Tehnic Profesor Inginer 
Dimitrie Leonida M

Observatorul Astronomic București N

Muzeul Zambaccian O

Grădina Botanică P

Gradina Zoologică Q
Muzeul Național de Artă 
Contemporană R

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", face parte din Consiliul Internațional
al Muzeelor ICOM și este membru fondator al Rețelei Naționale a Muzeelor din România
RNMR.  Muzeul  Antipa  colaborează  cu  diferite  muzee  din  România  (Muzeul  Național
Brukenthal  din  Sibiu,  Muzeul  Apelor  „Mihai  Băcescu”  din  Fălticeni,  Muzeul  Cinegetic
Posada,  Institutul  de  Cercetări  Eco-Muzeale,  Tulcea,  Muzeul  Tehnic  Dimitrie  Leonida,
Bucureşti,  Muzeul  Judeţean Stefan  cel  Mare,  Vaslui,  Complexul  Muzeal  de  Șiințe  ale
Naturii  ”Ion Borcea”,  Bacau, Muzeul  Naţional  al  Ţăranului  Român, Muzeul  Naţional  de
Geologie al Institutului Geologic din România, Bucuresti), considerând că numai printr-o
colaborare activă toţi factorii culturali vor putea constitui o reţea de oferte culturale diverse
şi atrăgătoare pentru dezvoltarea turismului cultural durabil, cu efecte benefice, de lungă
durată asupra patrimoniului  cultural  şi  asupra economiei  locale.  În  acest  context,  rolul
Muzeului Antipa este acela de catalizator al iniţiativelor muzeale locale, al dezvoltării şi
conservării colecţiilor şi al valorificării ştiinţifice al acestora prin asistenţă de specialitate,
organizare  de  cursuri  pentru  iniţierea  şi  pregătirea  personalului  de  specialitatea  în
domeniul muzeologiei, conservării şi restaurării, organizării de programe culturale.
Muzeul  Antipa  realizează  o  colaborare  specială  cu  instituţiile  de  învăţământ  superior
universitar, Universitatea  din București, Universitatea De Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară  Bucureşti,  Universitatea  “Ovidius”  din  Constanța,  pentru  realizarea  unor
programe  teoretice  şi  practice  de  pregătire  şi  specializare  a  studenţilor  în  domeniile
biologiei, ecologiei, protecției mediului, etc.

2.  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.
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Puncte forte
1. Singurul muzeu de istorie naturală din București 
2. Poziţie dominantă pe piaţa muzeală bucureşteană și națională.
3. Valoarea  deosebită  şi  diversitatea  patrimoniului  muzeal  mobil,  cu  importanţă

recunoscută la nivel naţional și intenațional
4. Existența  unui  brand  muzeal,  bazat  pe  o  identitate  vizuală  clară  și  mesaje  bine

evidențiate
5. Activităţile  conexe – muzeul  organizează activităţi  apreciate, care se adresează unor

largi categorii de public 
6. Certificat  ISO 9001 pentru  Centrul  de  Cercetări  pentru  studiul  biodiversității  “Grigore

Antipa”, structura din cadrul Muzeului.
7. Crearea  unor  parteneriate  cu  alte  instituţii  muzeale  sau  și/universități  din  ţară  şi

străinătate
8. Crearea  unor  parteneriate  cu  reprezentanți  ai  societății  civile  (Oceanic  Club,

Proterranatura 2000)
9. Crearea unor parteneriate pe termen lung cu instituţii centrale de prestigiu - Academia

Română,  Universitatea  din  București,  Universitatea  de  Stiinte  Agricole  si  Medicina
Veterinara, institute de cercetare, şcoli, licee

10. Depozite care respectă cerinţele de conservare şi depozitare recomandate de normele
internaţionale actualizate la zi.

11. Diversitatea tipurilor de acţiuni care pot satisface orice categorie de public - în funcţie de
vârstă sau pregătire profesională

12. Laboratoare de cercetare și conservare-restaurare care permit desfăşurarea de activităţi
la standardele actuale

13. Muzeul este deschis tot timpul anului, cu excepția zilelor de luni și a 3 zile de sărbătoare
(1 ianuarie, prima zi de Paște și 25 decembrie)

14. Muzeul are specialişti recunoscuţi în domeniile lor de competenţă: muzeologie, zoologie,
conservare, restaurare, marketing și comunicare. 

15. Organizarea anuală a Congresul International de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”,
manifestare științifică de prestigiu, cu largă participare internațională

16. Participarea la proiecte multi-instituţionale şi interdisciplinare
17. Poziționarea geografică în centrul  orașului  ceea ce determină o bună accesibilitate a

publicului
18. Publicarea unei reviste științifice proprii, Travaux du Museum d’Histoire Naturelle Grigore

Antipa 

Puncte slabe
1. Spațiu  insuficient  pentru  organizarea  evenimentelor  culturale  de  amploare  (expoziții

temporare, zile ale muzeului, etc.) 
2. Personal insuficient şi suprasolicitat (lipsă specialiști biologi pentru studiul multor grupe

de animale aflate în colecțiile muzeului, lipsă specialiști conservatori/restauratori atestați
pentru  bunuri  culturale  de  istorie  naturală,  lipsă  personal  tehnic  specializat  pentru
întreținerea  expoziției  permanente-electrician,  instalator,  lipsa  sau  insuficienţa
personalului  calificat  în  domenii  de  actualitate  precum:  managementul  de  proiect,
educaţia muzeală, sau IT)

3. Spații insuficiente pentru primirea publicului pe vreme nefavorabilă sau iarna.
4. Spaţii insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor
5. Relații cu presa (tipărită, audio-video, online) insuficient dezvoltate
6. Numărul redus de toalete
7. Ineficiența spaţiilor securizate de depozitare a bagajelor

Oportunități
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1. Creșterea numărului de vizitatori 
2. Accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de cercetare sau valorificare
3. Amplasamentul muzeului pe bulevardul care face legătura cu centrul oraşului , cu DN1 –

cea mai importantă arteră rutieră naţională, cu cel mai important aeroport internaţional
românesc.

4. Creşterea interesului pentru turismul local
5. Creşterea interesului unor companii comerciale în susţinerea culturii şi a activităţilor de

divertisment
6. Deschiderea altor organizaţii publice sau private către colaborări, în scopul protejării şi

punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional
7. Dezvoltare ascedentă , integrare şi recunoastere internatională
8. Diversificarea  modalităţilor  de  manifestare  în  mediul  online  datorită  dezvoltării

tehnologice
9. Diversificarea pieţelor interesate de bunurile şi serviciile din domeniul cultural
10. Existenţa  unor  programe  naţionale  şi  europene  pentru  cercetarea,  conservarea,

restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil
11. Priorităţi recunoscute la nivel internaţional şi naţional legate de formarea profesională a

specialiștilor şi mobilitatea acestora
12. Proiecte culturale organizate de muzee

Amenințări
1. Cresterea concurenței generate de organizații private active în domeniul cultural
2. Creşterea  concurenţei  pentru  fondurile  nerambursabile  şi  programele  de  finanţare  a

proiectelor  culturale şi educaţionale şi  reducerea acestor fonduri  (fenomen manifestat
deja în ultimii ani)

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

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

5. Insuficienţa fondurilor pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal imobil
6. Insuficienţa  programelor  de  formare  şi  de  specializare  a  resurselor  umane  prin

învăţământul formal şi prin cel informal şi nonformal 
7. Intensificarea evenimentelor culturale și de divertisment organizate în București 
8. Interes redus al reprezentanţilor mass-media pentru activităţile cu profil cultural
9. Legislaţie insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituţiei
10. Lipsa  unei  abordări  intersectoriale  în  legătură  cu punerea  în  valoare  a  patrimoniului

cultural mobil,  îndeosebi în relaţie cu turismul şi industria hotelieră, precum şi cu alte
servicii pentru consumatori

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

12. Număr insuficient de angajați 
13. Salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar
14. Legislaţia  care  nu  permite  acordarea  de  recompense  financiare  pentru  muncă

suplimentară

3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătatirea acesteia;

Evoluția imaginii existente a MNINGA este evaluată luând în considerare următorul set de
indicatori:  numărul total de vizitatori ai expoziției permanente, numărul total de vizitatori ai
expozițiilor  temporare  și  programelor  educaționale,  numărul  total  de  apariții  în  presă
numărul total de aprecierii primite de pagina oficială de Facebook a Muzeului, procentul de
vizitatori ai MNINGA din populația generală, comparația cu alte muzee din zona Kiseleff,
procentul de vizitatori care se declară mulțumiți de vizita la Muzeul Antipa.
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Analiza comparativă a acestor indicatori în perioada 2014-2017 s-a realizat folosind datele
interne privind numărul de vizitatori  ai  MNINGA, monitorizările de presă, studiul  pentru
evaluarea complexă a percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor consumatorilor, realizat
în perioada noiembrie – decembrie 2015 și Barometrul de consum cultural 2015, 2016.

Figure 1 Număr total de vizitatori ai expoziției permanente

2014 2015 2016
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Statistica vizitării MNINGA 2014-2016

Nr. total vizitatori expoziția permanentă

Linear (Nr. total vizitatori expoziția permanentă)

Nr. Vizitatori cu billet întreg

Nr. Vizitatori cu billet redus

Nr. Vizitatori gratuit

 Se constată o creștere constantă a numărului de vizitatori ai MNINGA din anul 2014
până în anul 2016, de la 179.698 de vizitatori la 230.534. O ușoară scădere (1%) în
anul 2016 față de anul 2015 se constată în ceea ce privește numărul de vizitatori
beneficiari de gratuitate.

 Număr total  de aprecieri  pozitive ale paginii  Facebook a MNINGA a cunoscut o
dinamică în continuă creștere, ajungând la 31.000 în anul 2017.

 Numărul total de apariții în presă în perioada 2014-2016 a variat de la 1036 în anul
2014 (un număr mediu de 2,8 apariții  de presă pe zi,  la 933 în anul 2015 (2,6
apariții/zi), până la 1607 în anul 2016 (4,4 apariții/zi)

 Numărul total de activități educaționale organizate de MNINGA în perioada 2014-
2017 a prezentat o creștere constantă (204 în 2014, 446 în 2015, 497 în 2016)

 Procentul de vizitatori ai MNINGA din populația generală este prezentat în graficul
următor:
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Cel mai recent muzeu vizitat

Sursa:  Studiul  comandat  de  MNINGA  pentru  evaluarea  complexă  a  percepțiilor,
atitudinilor  și  comportamentelor  consumatorilor,  realizat  în  perioada  noiembrie  –
decembrie 2015

Sursa: Barometrul de Consum Cultural 2014 Cultura între global şi local

Măsuri  întreprinse  pentru  îmbunătățirea  parametrilor  care  descriu  evoluția  imaginii
MNINGA:

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

 Promovarea  evenimentelor  prin  intermediul  rețelelor  de  socializare.  Promovarea
evenimentelor prin intermediului site-ului www.antipa.ro 
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 Promovarea evenimentelor prin intermediul agenţiilor de presă naţionale: Hotnews,
Agerpres, Amos News, Rador; 

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

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

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

Apariții  în presă ale Muzeului  Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în perioada
2014-2017:
2014 105

5
2015 933
2016 164

1
Iunie 2017 850

4.  Propuneri  pentru  cunoașterea  categoriilor  de  beneficiari  (studii  de  consum,
cercetări, alte surse de informare);

În  perioada  2014-2017  au  fost  elaborate  și  implementate  două  strategii  pentru
cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai MNINGA.

I. Proiectarea  unui  sistem  electronic  de  eliberare  a  biletelor  de  vizitare  care  să
permită o segmentare cât mai ridicată a publicului, pe categorii de vârstă și parțial
de studii, precum și pe naționalitate.

II. Elaborarea unui studiu pentru culegerea informațiilor cheie pentru formularea unui
program  de  dezvoltare  a  muzeului,  pentru  evaluarea  complexă  a  percepțiilor,
atitudinilor și comportamentelor consumatorilor, în perioada noiembrie – decembrie
2015. Studiul a fost realizat în parteneriat cu compania D&D Research.

Scopul principal al demersului de cercetare a fost culegerea unor informaţii cheie despre
„consumatorul” –actual şi respectiv potenţial – de muzee din capitală. Aceste informaţii vor
avea rolul de a fundamenta un program de dezvoltare a Muzeului Antipa.
Designul cercetării
Metodologie: Anchetă sociologică, sondaj de marketing, interviu structurat, desfăşurat faţă
în faţă (PAPI) de către operatori de interviu, în baza unui chestionar tipărit
Categorii de consumatori: consumatori potenţiali generali de muzee, vizitatori ai Muzeului
Antipa 
Instrument: Chestionar  complex  special  generat  pentru  a  atinge  obiectivele  studiului,
compus predominant din întrebări pre-codificate.
Eșantion: 1000  persoane,  probabilistic,  multistadial  pe  cote  –  gen şi  vârste  (18-65)  –
exclusiv Bucureşti. Criterii suplimentare de selecţie: persoane care au vizitat un muzeu în
ultimul an.
Colectarea datelor
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Aplicarea chestionarelor s-a desfășurat faţă în faţă (PAPI) de către operatori specializaţi
care au selectat participanţi  aleatoriu, pe criteriile date, din locaţii  publice, la domiciliul
participanţilor sau la ieşirea din muzeu.
Perioada de culegere a datelor a fost 24.10.2015-10.11.2015. A fost cules un număr total
de 1023 seturi valide de date.

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

Beneficiarul  -  țintă pe termen scurt/mediu este vizitatorul  școlar/tânăr, atras să viziteze
muzeul, prin diversificarea programelor educationale și interdisciplinare și prin programul
de educație muzeală.
De  asemenea,  potrivit  disponibilității  de  servire  a  intereselor  de  studiu,  informare  și
recreere ale tuturor categoriilor de public din cadrul comunității, considerăm că instituția
muzeului  trebuie  să  își  focalizeze  și  mai  mult  capacitatea  de  atragere  a  adulților  și
persoanelor  de  vârsta  a  treia  (seniorilor)  (în  consens  și  cu  obiectivele  educației
permanente sau ale invățării pe tot parcursul vietii). În cazul segmentului de populație cu
vârsta peste 65 de ani,  conform datelor  Institutului  Național  de Statistică, în  București
există un număr de 289.185 persoane rezidente. În același an 2016, Muzeul a fost vizitat
de 7.598 de pensionari. Există deci o categorie de public care poate fi atrasă către Muzeu.
O altă categorie de beneficiar țintă al Muzeului este reprezentată de vizitatorul (turistul)
străin, care trebuie atras la muzeu prin colaborarea cu agenții de turism, printr-o strategie
de promovare și publicitate adecvată, actualizată prin mijloacele și aplicațiile lnternetului,
dar  și  printr-o  diversificare  a  ofertei  culturale,  ce  trebuie  mediatizată  în  consecință.  În
prezent, vizitatorii străini reprezintă în medie (calculat pe perioada februarie-iunie 2017)
5% din totalul vizitatorilor Muzeului.
Strategia urmărită în stimularea vizitării pentru această categorie de public va consta în
anii următori în promovarea patrimoniului muzeului și a programelor culturale ale institutiei
peste hotare prin intermediul extinderii conținutului site-ului prin traducerecea acestuia în
limbi de circulație internațională, a expozițiilor intemaționale și prin participarea la proiecte
de cooperare prin finanțari europene și aplicații la premii internationale.

Atragerea publicului local va fi urmărită prin organizarea unor evenimente de anvergură
precum  aducerea  expozitiilor  internationale  in  galeriile  muzeului,  organizarea  de
evenimente  culturale  pentru  publicul  larg  precum  Noaptea  Muzeelor,  Noaptea
Cercetătorilor, Ziua Pământului, Ziua Europei etc., creșterea numărului de parteneriate cu
instituțiile  de  cultură  și  învățământ,  colaborarea  la  evenimentele  și  festivaluri  locale,
găzduirea acestora, promovarea valorilor locale prin participarea la premieri și constituirea
unei prezențe active la nivelul orașului.
În  constituirea  planurilor  minimale  vor  fi  urmărite  expozițiile  și  activitățile  culturale  cu
tematici inedite sau de actualitate.

6. Profilul beneficiarului actual.

Analiza  categoriilor  de  bilete  vândute  în  cursul  anului  2015  relevă  următorul  profil  al
categoriilor de beneficiari actuali ai MNINGA (fig. 1)
Din analiza datelor demografice colectate în cadrul studiului pentru evaluarea complexă a
percepțiilor,  atitudinilor  și  comportamentelor  consumatorilor,  în  perioada  noiembrie  –
decembrie 2015 se desprinde profilul beneficiarului adult al MNINGA, prezentat în Tabelul
1.
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Figura 1 Profilul beneficiarului MNINGA în anul 2015

87326; 41%
55231; 26%

7201; 3%

64042; 30%

Categorii bilete vândute 2015

Adulti Elevi/Studenti

Pensionari Prescolari/alte gratuitati

Tabel 1 Profilul beneficiarului adult al MNINGA la nivelul anului 2015
Gen

Masculin

Feminin

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

46.6

53.4

Vârstă

18-24 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-65 ani
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

13.6

29.3

29.1

13.3

14.7

Educație

Scoală primară

Scoală gimnazială

Scoala profesională

Absolvent liceu

Absolvent facultate

Studii postuniversitare
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

0.1

1.3

2.9

35.2

44.8

15.7
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Ocupație

Locul de muncă Starea civilă

Număr de copii în familie

Venit net lunar

<1000 RON
1000 - 1500 RON
1500 - 2000 RON
2000 - 2500 RON
2500 - 3000 RON
3000 - 3500 RON
3500 - 4000 RON
4000 - 4500 RON

>4500 RON
Nu stiu/Nu răspund

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

4.7

12.2

18.5

14.9

8.1

5.6

1.8

2.5

3.9

27.9
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B)  Analiza  activității  instituției  și  propuneri  privind  îmbunătățirea
acesteia:
1. Analiza programelor și a proiectelor instituției;

Programul de investiţii, reparaţii capitale şi modernizare a infrastructurii muzeale

Nr.
crt.

Denumire obiectiv de investiții Nr.
buc.

Valoarea  de
achiziție

2015
1 Aparat foto CANON EOS 7 D  (aparat de fotografiat) 1 6998
2 CANON EF 180 mm f/3.5 L USM (obiective ptr. Aparate de

fotografiat)
1 6700.80

3 Stereomicroscop 3 85501.41
2016
1 Achiziționare 6 dulapuri  metalice pentru depozitarea fondului

de carte a bibliotecii Muzeului
6 29400

2 Achiziționarea și montarea unei platforme metalice și a unor
rafturi metalice în sala centrală a bibliotecii Muzeului

1 90000

3 Colecția  de  Trichoptere  dr.  Constantin  Ciubuc  (Insecta  :
Ordinul Trichoptera)

1 26729.84

4 Colecția  de  Carabus   dr.  Pompiliu  Lie  (Insecta:  Ordinul
Coleoptera)

1 42707.25

5 Rastel  metalic  pentru  Colecția  de  Lepidoptere  Adriano
Ostrogovich și dulap metalic (Colecția blănuri mamifere)

2 19692

6 Mașina de cârnuit  și subțiat pielea Dispozitiv DAKOTA PRO
SERIES FLESHER – tabel  top ”WS”

1 7843.12

7 Rulouri de interior pentru ferestre 3 20706
8 Servicii de asistență și proiectare pentru obiectivul reabilitare

anvelopantă Muzeu, reabilitare, împrejmuire, extindere spațiu
Cafenea,  amenajare  spații  interioare  în  mansardă,
reconfigurare hol principal acces, încadrat în poziția B.

1 156557.9

Programul de cercetare
2.1. Material biologic cercetat și identificat la nivel de gen/specie:
Au fost cercetate și determinate (la nivel de gen și/sau specie)  24458 exemplare și alte
piese (20751 nevertebrate, 2402 vertebrate, 560 oase de păsări, 250 ingluvii și 495 piese
fosile);
2.2. Realizarea de desene științifice / fotografii / hărți:
- Au fost realizate peste 1000 de desene științifice la microscopul optic cu cameră clară
pentru 80 de taxoni noi (Acari, Crustacea și  Phthiraptera) și  pentru 5 specii  cunoscute
(Acari  și  Phthiraptera),  în  vederea  redescrierii  lor;  cei  80  de  taxoni  noi  descriși  de
specialiștii  muzeului  sunt  din  următoarele  grupe:  Acari:  Psoroptidia  –  16  specii  noi
(publicate); Crustacea: Cumacea – 34 specii noi (publicate); Crustacea: Tanaidacea – 29
taxoni  noi  (1  subfamilie  nouă,  7  genuri  noi  și  21  specii  noi)  (publicate);  Phthiraptera:
Philopteridae – 1 specie nouă (în curs de publicare);
-  Îmbogățirea  colecției  de  fotografii  digitale  a  muzeului  cu  un  volum  considerabil  de
fotografii noi (cu specii și/sau habitate) realizate în cadrul deplasărilor în teren din perioada
2014-2016;
2.3. Studii / Teme de cercetare realizate asupra patrimoniului muzeal sau natural:
Analize  și  studii  desfășurate  în  cadrul  Laboratorului  de  Biologie  Moleculară (au  fost
realizate în  total,  următoarele:  izolare ADN – 1376 probe;  PCR – 8811 probe; izolare
produși PCR – 2549 probe; secvențiere – 1515 probe).
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2.4. Lucrări științifice trimise spre publicare / acceptate la publicare / publicate în reviste ISI
(indexate în Web of Science):
- submise: 2;
- acceptate la publicare: 1;
- publicate: 41;
Factorul de impact cumulat (IF) pentru toate cele 44 de lucrări este 51,628;
Scorul de influență cumulat (AIS) pentru toate cele 44 de lucrări este 16,98.
2.5. Lucrări științifice trimis spre publicare / acceptate la publicare / publicate în reviste BDI
(indexate în baze de date internaționale):
- submise 2; publicate 18.
2.6. Lucrări științifice submise / acceptate la publicare / publicate în alte reviste științifice:
10.
2.7. Articole de popularizare publicate: 10;
2.8. Cărți / monografii / capitole în cărți publicate în edituri internaționale recunoscute:
- 1 carte în curs de publicare și 3 capitole în cărți publicate;
2.9. Cărți / monografii / capitole în cărți publicate în edituri naționale de prestigiu (Editura
Academiei Române, Editurile Universităților românești din Consorțiu):
- 1 carte și 1 capitol în carte publicate, în cadrul seriei Fauna Romaniei (Editura Academiei
Române);
2.10. Cărți / monografii / capitole în cărți publicate în alte edituri naționale:
- 2 cărți publicate, 1 carte în curs de publicare și 3 capitole în cărți publicate;
2.11. Prezentări orale la manifestări științifice internaționale: 35 comunicări orale;
2.12. Prezentări orale la manifestări științifice naționale: 14 comunicări orale;
2.13. Prezentări sub formă de poster la manifestări științifice internaționale: 56 comunicări
sub formă de postere;
2.14.  Referențierea  științifică  („peer-review”)  a  unor  lucrări  (realizată  la  solicitarea
diferitelor reviste științifice):
- 4 specialiști ai MNINGA au realizat revizia științifică a 9 lucrări pentru 5 reviste științifice
(Acarologia, Brukenthal. Acta Muse2. Sibiu, International Journal of Acarology, Travaux du
Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” și Zootaxa);
2.15. Întocmire documentaţie depunere proiecte (extrabugetare): 19 proiecte.
2.16.  Întocmirea  documentației  necesare  participării  Muzeului  (ca  asociat  sau
subcontractor)  la licitații  desfășurate în cadrul  unor proiecte POS - Mediu sau POIM -
Mediu: a fost elaborată documentația necesară participării la 16 licitații; 
2.17.  Întocmire  documentaţie  de  deschidere  a  finanțării  proiectelor  (extrabugetare):  3
proiecte.
2.18. Întocmire rapoarte de cercetare și financiare pentru proiecte (extrabugetare): au fost
întocmite toate rapoarte de cercetare prevăzute în graficele de desfășurare și în clauzele
contractuale, pentru următoarele 12 proiecte.

Programul de evidenţă, conservarea şi protejarea patrimoniului muzeal

1. Evidenţa bunurilor de importanţă ştiinţifică aflate în patrimoniul MNINGA  prin bazele de
date (xls și access) şi programul Docpat

 Evidența prin baze de date Access – 12.800 înregistrări / 17.565 exemplare
 Evidenta prin baze de date xls – 17.745 înregistrări/ 49.394 exemplare/ 2.070 specii

nevertebrate și vertebrate (pești)
 Evidenta prin fișe analitice Docpat: 8.596 fişe / 25.712 ex / 487 fotografii
 Evidența  prin  Registrul  de  inventar  electronic:  toate  Procesele  verbale  de

recepție/inventariere  și  introducere  în  patrimoniu  sunt  operate  în  Registrele
electronice de evidență pe colecții.
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2.  Inventariere  /  introducere  în  colecții  cu  referate  și  procese  verbale  de  recepție  și
inventariere (iulie 2014 – ianuarie 2017). Total: 435.808 exemplare inventariate (moluște,
insecte,  arachnide,  crustacee,  pești,  reptile,  păsări,  mamifere).   9834  exemplare  din
diverse  Colecții  de  studiu  au  trecut  la  Colecții  științifice,  în  urma  cercetării;  donația
Gheorghe Iaciu a fost în custodie. 

3. Dezvoltare patrimoniu: 425.974 exemplare. 
La 31.12.2016 în patrimoniu, inventariate sunt 1.598.509 exemplare/eșantioane
La 31.01.2017 în patrimoniu, inventariate sunt 1.632.942 exemplare/eșantioane

4. Verificare gestiuni: 4 colecții / 129.049 exemplare

5. Clasare în categoriile juridice tezaur și fond 
– s-au întocmit 3 dosare de clasare (pentru filon aurifer, două eșantioane pești fosili și 107
exemplare  Colecţia  de  Lepidoptere  exemplare  tip  (alte  4  dosare  sunt  la  Direcția
Patrimoniu, avizate de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor).

6. Conservarea preventivă a patrimoniului ştiinţific muzeal 
Expoziția de bază (2015, 2016)
Spațiile de depozitare (iulie 2014 - 2016)
Fișe de conservare preventivă: 54 fișe actualizate, 2 fișe noi

7.  Identificare şi măsuri întreprinse pentru bunurile de importanţă ştiinţifică care necesită
activităţi de conservare curativă şi restaurare
Conservare  curativă:  pentru 271 preparate  umede s-a asigurat  îmbunătăţirea stării  de
conservare
Restaurare bunuri  de importanță științifică (expoziția de bază și  colecțiile științifice): 42
piese

8. Reorganizarea unor spaţii de depozitare
Organizare spaţii depozitare: 2 
Reorganizări spaţii depozitare: 5

9. Organizarea de noi colecţii  ştiinţifice / reorganizarea unor colecţii  ştiinţifice în cadrul
aceluiaşi grup taxonomic
Organizare  colecții  noi:  4  colecții  (8.986 ex  /  1199 etichete  cu  numere de inventar  și
denumiri științifice) 
Completare colecţii ştiinţifice: 8 colecții / 15.058 exemplare introduse în cutii entomologice
Reorganizari colecţii ştiinţifice: 8 colecții  / 46.673 exemplare

Program Dezvoltarea patrimoniului știintific muzeal prin activităţi de taxidermie și
tehnici  de  pregătire  a  materialului  entomologic  pentru  studiu  și  introducere  în
colecții, deplasări în teren

Activități de taxidermie
 234 balguri păsări și micromamifere
 120 cranii și schelete (fără montare): 1 craniu de veveriță, 1 craniu de cangur pitic, 
 6 piei/blănuri
 12 mulaje
 naturalizări: 1 ex peste (scorpie de mare) 
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 preparate  umede:  3  exemplare  păsări  (spalare,  eviscerare,  preparare  lichid
conservant)

Preparare material entomologic –  28.761 exemplare insecte din România și Maroc
(preparate pe ac/lipite pe cartonașe)

Etichete  procesate  /  etichetare  material  biologic: 45.023  etichete  cu  denumire
științifică, cu stații de colectare, cu numere de inventar, pentru preparate umede,
pentru oglinda depozitelor 

Deplasări în teren:
Deplasări în teren, în România, pe oameni și zile:
- 1264 zile de teren (efectuate de 18 specialiști);

Deplasări în teren, în afara granițelor României (expediții științifice):
- 143 zile de teren (efectuate de 3 specialiști din cadrul Muzeului);
- Expediția „Shnongrim 2014” efectuată pe teritoriul statului indian Meghalaya;
- Expediția „Kharkhana 2014” efectuată pe teritoriul statului indian Meghalaya 
-  Expediția  „Zagora  2016”  efectuată  pe  teritoriul  Marocului,  în  perioada  08.04.2016-
12.05.2016 
- Material biologic colectat în cadrul deplasărilor efectuate în teren:

- 45747 exemplare colectate (43569 nevertebrate și 2178 de vertebrate);
- 243 probe biologice prelevate pentru analize genetice;

Evidența, conservarea și asigurarea accesului la fondul de carte al bibliotecii
Realizarea evidenţei electronice a fondului de carte existent:

 Unități bibliografice înregistrate în baza de date electronică:  20.257 cărți
și extrase, din cadrul următoarelor colecții de carte și donații: colecțiile de
carte  „Grigore  Antipa”:  9322 extrase  și  cărți; „Mihai  Băcescu”:  625
extrase; „Aristide Caradja”:  477 extrase și  cărți;  „Petre  Bănărescu”:
6983 extrase și cărți (5945 extrase și 1038 volume); „Constantin Motaș”:
166  extrase și  cărți; „Aurelian  Popescu-Gorj”:  453  extrase  și  cărți;
„Mircea Paucă”: 222 extrase și cărți; „Dr. Modest Guțu”: 354 extrase și
cărți; „Carte  Veche”:  1502  cărți; alte  donații  (V.  Ducu,  E.  Mantu,  M.
Weinberg): 153 extrase și cărți;
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Programul de valorificare a patrimoniului muzeal

Congresul Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (edițiile a 6-a, a 7-a și a
8-a):

Numărul total al specialiștilor înscriși: 
- 640 specialiști din cadrul a 85 de universități și instituții de profil.

Din străinătate:
-  153 de participanți  din  următoarele  33  de țări:  Algeria  (8),  Armenia  (2),  Austria  (3),
Bulgaria  (14),  Cehia  (9),  Croaţia  (3),  Cuba  (1),  Finlanda  (1),  Franța  (2),  Georgia  (3),
Germania (3), India (2), Iran (11), Israel (2), Italia (10), Libia (1), Maroc (1), Mexic (1),
Moldova (20), Nigeria (1), Norvegia (1), Olanda (4), Polonia (9), Portugalia (1), Rusia (10),
Slovacia (1), Slovenia (1), Spania (2), Sri Lanka (1), SUA (2), Turcia (10), Ucraina (5),
Ungaria (8).
-  Instituțiile  de  afiliere  ale  participanților  din  străinătate  au  fost  în  număr  de  45
(Universități / Institute / Muzee / ONG-uri / Operatori economici).

Din România:
- 487 participanți;
- Instituțiile de afiliere ale participanților din România: 40 (Universități / Institute / Muzee /
Agenții / Ministere / ONG-uri / Operatori economici).

Comunicări știinţifice prezentate:
Au fost susținute 27 prezentări plenare de către 26 de personalități ştiințifice internaționale:
Toate  lucrările  prezentate  în  cadrul  Congresului  au  fost  publicate  într-un  volum  de
rezumate aferent fiecărei ediții a Congresului. Acest volum cu apariție periodică (anuală)
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).
International  Zoological  Congress  of  “Grigore  Antipa”  Museum  -  Book  of  abstracts.
“Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Romania.
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Editarea  revistei  științifice  Travaux  du  Muséum National  d’Histoire  Naturelle  «Grigore
Antipa»:
- Editarea şi publicarea volumelor 57 (numerele 1 și 2), 58 (numerele 1 și 2, publicate
împreună) și  59 (numerele 1 și  2), ale revistei muzeului  Travaux du Muséum National
d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» (în total: 501 pagini). 
Proiectul editorial „Finding Meaning in Chaos”:
- Acest album a fost editat și publicat în 2015; 
-  Au fost  realizate și  editate fotografiile  cuprinse în acest  album, fotografii  realizate în
expoziția permanentă a Muzeului; a fost pregătită publicația pentru tipar și tipărită;

Programul de pedagogie muzeală

Expoziții temporare:
Lumea fluturilor Perioada de desfășurare: 22 iulie - 19 septembrie

2014
Zoomonetar – fauna lumii pe bancnote şi monede Perioada de desfășurare: 22 iulie - 19 septembrie

2014
Țesături periculoase Perioada  de  desfășurare:  25  februarie  –  13

septembrie 2015
Culorile prind aripi Perioada  de  desfășurare:  30  iunie  –  13

septembrie 2015 și 18 iunie - 18 septembrie 2016
Luminile nordului Perioada de desfășurare: 16 aprilie – 17 mai 2015
Oceane la microscop. Expoziție foto de plancton
marin

Perioada de desfășurare: 13 mai – 7 iunie 2015

Întâlniri remarcabile – diavolii de mare din socorro Perioada de desfășurare: 11 iunie – 12 iulie 2015
Mica lume mare Perioada  de  desfășurare:  27  noiembrie  –  13

decembrie 2015 și  21 octombrie – 15 noiembrie
2016

Biodiversitatea  marocului  văzută  prin  ochii  unor
cercetători români

Perioada  de  desfășurare:  4  –  31  decembrie
2015

Cu sânge rece Perioada de desfășurare: 22 decembrie 2015 - 12
iunie 2016

Aripi peste timp Perioada  de  desfășurare:  28  iulie  -  14  august
2016

Evoluție: povestea ilustrată a Muzeului Național 
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 1834-2016 Perioada  de  desfășurare:   9  noiembrie  -  4

decembrie 2016 
Wildlife Romania 2016  Perioada  de  desfășurare:  9  noiembrie  –  4

decembrie 2016
Puricele ”adevarat”  Perioada  de  desfășurare:  16  noiembrie  –  22

ianuarie 2017

Conferințe
La Antipa, în spatele ușilor închise! Conferențiari:  dr.  Alexandru  Iftime,  dr.  Costică

Adam, Petre Bogdan Matei, dr. Ionuţ Ştefan Iorgu,
dr. Ana-Maria Krapal, Ana-Maria Diaconescu, drd.
Liviu  Moscaliuc,  dr.  Cristina  Constantinescu,  dr.
Angela Petrescu, dr. Mihai Stănescu.

Dinozauri  şi  pterozauri  în  Geoparcul
dinozaurilor Ţara Haţegului: o lume cu pitici şi
giganţi la sfârşitul erei dinozaurilor 

Conferențiar: Prof. Univ. Dr. Dan Grigorescu

Dinozaurii între mit şi realitate Conferențiar:  Conf.  Univ.  Dr.  Zoltan  Csiki  -
Sava

Natura și orașul Conferențiar: Dr. Philippe Clergeau
Este  conservarea  biodiversitatii  o  problema
reala a sec. 21?  Gorila din Bazinul Congo -

Conferențiar:  Dr. Roseline C. Beudels-Jamar
de Bolsée
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studiu de caz
Întâlnire cu Dodi și Roni Conferențiari:  George  Ștefan  Năzăreanu,

Alexandra Florina Popa

Ateliere și Programe Educaționale
Noaptea muzeelor Perioada de desfășurare: 16 mai 2015 și 21 mai

2016, 22 mai 2017
Noaptea cercetătorilor Perioada de desfășurare: 26 septembrie 2014, 25

septembrie 2015 și 30 septembrie 2016
Festivalul științei Perioada  de  desfășurare:  22  –  26  septembrie

2014 și 25 septembrie – 4 octombrie 2015
Ziua internaţională a peştilor migratori Perioada de desfășurare: 20 mai 2016
Școala de vară Perioada de desfășurare: iulie – septembrie 2014;

iulie – septembrie 2015 și iulie – septembrie 2016
Legănati de Deinotherium Perioada de desfășurare: iulie – septembrie 2014
O noapte printre giganți Perioada de desfășurare: iunie – septembrie 2015

și iunie – septembrie 2016
Corabia vacanței Perioada de desfășurare: iulie – septembrie 2014
Aventura dezvoltării Perioada de desfășurare: iulie – august 2014
Zoomonetar Perioada de desfășurare: iulie – octombrie 2014
Descoperă natura. Descoperă viitorul Perioada de desfășurare:  octombrie - decembrie

2014 și mai – august 2015
De la natură la artă - culorile lumii Perioada de desfășurare: septembrie – decembrie

2014
Ateliere de creație cu imaginație holy molly Perioada de desfășurare: iulie – decembrie 2014;

februarie – decembrie 2015 și  ianuarie – martie
2016

Ateliere de quiling Perioada de desfășurare: septembrie 2014
Ateliere de sculptat dovleci Perioada  de  desfășurare:  octombrie  2014,

octombrie 2015 și octombrie 2016
Treasure hunt Perioada de desfășurare: 15 – 16 noiembrie 2014
Ghidaje tematice Perioada  de  desfășurare:  octombrie  2014  și

octombrie 2015
Ora de muzeu Perioada de desfășurare: octombrie – decembrie

2014;  ianuarie  -  decembrie  2015  și  ianuarie  -
decembrie 2016

Ateliere tematice Perioada  de  desfășurare:  decembrie  2014;
februarie – aprilie 2015 și februarie – aprilie 2016

Art  antipa  –  atelier  de  pictură  și  desen  pentru
preșcolari

Perioada  de  desfășurare:  februarie  -  decembrie
2015, ianuarie - decembrie 2016 și ianuarie 2017

Marii constructori Perioada  de  desfășurare:  mai  –  iulie  2015  și
octombrie – decembrie 2015.

Art  antipa  -  atelier  de  pictură  și  desen  pentru
școlari 

Perioada  de  desfășurare: februarie  -  decembrie
2015, ianuarie - decembrie 2016 și ianuarie 2017

Provocarea Lego® Perioada  de  desfășurare:  martie  -  decembrie
2015, ianuarie – decembrie 2016 și ianuarie 2017

5 licee 5 muzee Perioada de desfășurare: februarie – iunie 2015 și
februarie – iunie 2016

Aventura robo-animalelor Lego® Perioada de desfășurare: noiembrie – decembrie
și 2016 ianuarie – mai 2016

Proiecția documentarului The Hunt Perioada de desfășurare:  noiembrie - decembrie
2015

Săptămâna voluntariatului Perioada de desfășurare: 9 – 13 noiembrie 2015
O noapte printre giganți Perioada de desfășurare: iunie – septembrie 2016
Găsește-l pe T.rex Perioada de desfășurare: august 2016
Galilego® Perioada de desfășurare: iulie – decembrie 2016

și ianuarie 2017
Atelierele de recreație chimică Perioada  de desfășurare:  februarie  –  decembrie

2016
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Ora de carte la Antipa Perioada  de  desfășurare:  22  octombrie  –  5
noiembrie 2016

Școala altfel la Antipa Perioada de desfășurare: 18 - 22 aprilie 2016
Salvează diodrama Perioada de desfășurare: mai - iunie 2016
Poveste cu fluturi Perioada de desfășurare: iunie - septembrie 2016
Animalium la Antipa Perioada de desfășurare: 12 – 30 octombrie 2016
Fascinanta lume a animalelor Perioada de desfășurare: iulie – iunie 2016
Ateliere dedicate școlilor Perioada de desfășurare: septembrie - decembrie

2016

2. Concluzii:

MNINGA  este  beneficiarul  unui  patrimoniu  de  excepţie,  reprezentând  „nava  amiral  a
zoologiei  românești”,  si  este  specializat  în  implementarea  politicilor  culturale  de
salvgardare a patrimoniului natural.
Prin studiile şi cercetările aflate în derulare la nivel european, sau ale celor ce vor urma,
specialiştii  muzeului,  în  colaborare  cu  specialişti  din  domenii  similare  vor  dezvolta
programe  de  largă  cuprindere  teoretică  asupra  unicităţii,  specificităţii  şi  diversităţii
biologice, integrând în acest fel cercetarea zoologică românească în cea globală.
Pe  plan  naţional  şi  local  MNINGA  trebuie  să  îşi  continue  programele  de  cercetare,
achiziţie şi tezaurizare a patrimoniului de istorie naturală, sensibilizând totodată publicul
vizitator asupra necesităţii păstrării şi conservării patrimoniului natural. 
Aplicarea  acestui  principiu  de  bază  se  concretizează  prin  realizarea  unor  manifestări
științifice de prestigiu şi mare audienţă publică, adaptate scopurilor stabilite, valorificând
toate  mijloacele  şi  resursele  puse  la  dispoziţie  (logistice,  financiare  şi  umane);  prin
cercetarea  ariilor  naturale  protejate  și  a  parcurilor  naționale,  achiziţia  şi  îmbogăţirea
patrimoniului  muzeal  cu  specimene  de  mare  valoare  științifică,  realizarea  evidenţei
ştiinţifice  a  patrimoniului,  clasare  patrimoniului  conform normelor  legale,  cercetarea  şi
valorificarea  ştiinţifică  a  colecţiilor  prin  organizarea  de  manifestări  expoziţionale
internaţionale, editarea de publicaţii de specialitate (cataloage de colecţie, cataloage de
expoziţie etc.), precum şi facilitarea accesului publicului la patrimoniul muzeal prin diferite
mijloace, inclusiv tehnice, sunt câteva deziderate absolut necesare unei instituţii muzeale
de talia Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa”.
Pentru realizarea acestor deziderate necesare muzeului modern, din secolul  al XXI-lea
marketingul  şi  relaţiile publice precum şi educaţia muzeală pro-patrimoniu joacă un rol
esenţial. Extinderea spectrului cunoaşterii patrimoniului, accesul la programe şi manifestări
culturale,  un  program informativ  facil  şi  eficace,  găsirea  celor  mai  rapide  sisteme  de
informare (internet, site, Twitter şi Facebook) organizarea bazelor de date, cunoaşterea
preferinţelor publicului vizitator ca urmare a unor sondaje şi cercetări sociologice conduc
împreună la rezultate spectaculoase în atragerea publicului vizitator, responsabilizarea şi
eficientizarea  activităţii  prin  creşterea  veniturilor  care  pot  fi  utilizate  pentru  programe
culturale din ce în ce mai perfecţionate.

2.1. Reformularea mesajului, după caz;

Muzeul  Naţional  de  Istorie  Naturală  "Grigore  Antipa"  este  o  instituţie  publică  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.
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Această misiune a contribuit la dezvoltarea imaginii instituţiei în rândul publicului larg. De
asemenea ea a permis proiectarea unor programe de cercetare şi de educare coerente,
care  să  vizeze  nu  numai  diverse  subiecte  legate  de  lumea vie  ci  şi  de  interacţiunea
societăţii  umane cu aceasta. Astfel,  atât programele de cercetare, cât şi cele destinate
publicului, au pus accentul pe conservarea mediului înconjurător.
Îndeplinirea misiunii muzeului este strâns legată de respectarea unor valori, de reflectarea
acestora  în  toate  activităţile  muzeului.  Principalele  valori  la  care  muzeul  aderă  sunt:
cooperare, interdisciplinaritate, interactivitate.
Cooperarea vizează atât alte instituţii culturale şi educaţionale, cât şi indivizii, indiferent de
statutul lor (biologi sau alţi cercetători, vizitatori ai muzeului, profesori etc.) Prin cooperare
se  urmăreşte  diversificarea  programelor  muzeului,  creşterea  gradului  de  cercetare  şi
cunoaştere a colecţiilor muzeului şi a muncii cercetătorilor insituţiei în afara acesteia. 
Interdisciplinaritatea este în concordanţă cu noua misiune a muzeului. Această valoare se
reflectă atât în activitatea de cercetare specifică, cât şi în programele publice organizate
de către muzeu.  Astfel,  colecţiile  muzeului  şi  fauna sunt  studiate şi  prezentate într-un
context multidisciplinar, care permite mai buna înţelegere a acestora, precum şi atragerea
unui număr mai mare de vizitatori de categorii foarte diverse. 
Interactivitatea se urmăreşte cu precădere în legătură cu activitatea publică a muzeului.
Această valoare se structurează pe două direcţii principale: dinamism şi performanţă. Ea
se  manifestă  în  toate  programele  publice  ale  muzeului,  dar  şi  în  cadrul  expoziţiei
permanente,  prin  echipamentele  moderne  şi  performante,  care  permit  vizitatorilor  să
interacţioneze direct cu cercetarea dar şi cu colecţiile muzeului. 
Aceste valori, împreună cu misiunea muzeului, sunt elemente cheie ale prezentului proiect
managerial, ghidând activitatea muzeului şi contribuind la atingerea viziunii în cel mai scurt
timp posibil: 

VIZIUNE

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

2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

Principalele direcții, respectiv activități necesare pentru îndeplinirea misiunii Muzeului sunt:

1. Excelență în cercetarea științifică
a. Constituirea și cercetarea ştiinţifică a patrimoniului; 
b. dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ;
c. participarea la parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în

vederea  atragerii  de  resurse  (materiale  informaţionale  şi,  după  caz,
financiare);

2. Păstrător de mărturii materiale ale existenței și evoluției mediului inconjurator
a. administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; 
b. evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului;
c. elaborarea  şi  punerea  în  aplicare  a  proiectelor  de  restaurare,  cercetare,

punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului;
d. îmbunătăţirea sistemului de evidenţă a patrimoniului gestionat
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3. Importanța pentru comunitate
a. realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite segmente de vârstă,

ca forme de învățare permanentă și de interacțiune cu vizitatorii;
b. organizarea de acţiuni  educative de specialitate  adresate liceenilor  dar  şi

publicului larg;
c. realizarea activităţilor  de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei

generaţii în spiritul apropierii acesteia de muzeul modern;
d. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii;
e. diversificarea modalităţilor alternative de promovare a patrimoniului muzeal

prin  ”ocuparea”  unor  spații  neconvenționale  care  să  scoată  muzeul  și  în
afara ariei sale de funcționare; 

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

g. organizarea unor activităţi anuale de anvergură care să valorifice o serie de
oportunități  ce  au  un  mare  impact  asupra  publicului  (ex.:  Congresul  de
Zoologie  al  Muzeului  Antipa,  Noaptea  Muzeelor,  Noaptea  Cercetătorilor,
Zilele Patrimoniului etc.);

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

i. dezvoltarea  studiilor  de  vizitator  care  să  identifice  profilul  consumatorului
specific  al  Muzeului,  dar  și  nevoile  și  așteptările  publicului  de  la  Muzeu
pentru regândirea sau îmbunătățirea programelor educative, a modului  de
conceptualizare a expozițiilor, de furnizare a tipului de conținut/informație, de
interacțiune etc.;

4. Dezvoltare instituțională
a. elaborarea  unor  propuneri  privind  construirea  unui  spațiu  subteran  cu

destinație mixtă (depozit-spațiu expozițional), care să extindă actuala clădire
a muzeului

b. elaborarea  unor  propuneri  privind  reabilitarea  şi  modernizarea  clădirii
muzeului

c. identificarea  unor  soluţii  viabile  pentru  extinderea  spațiilor  de  depozitare
specifice exponatelor muzeului; 

d. analiza  situației  actuale  a  infrastructurii  și  a  echipamentelor  disponibile
pentru  restaurarea  și  conservarea  colecției,  a  sistemelor  de  depozitare,
pentru identificarea soluțiilor optime de îmbunătățire a mediului de lucru din
laboratoarele de restaurare și a managementului depozitelor;
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C) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare :și/sau de
reorganizare, după caz:
1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

Actele de constituire ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”:
 Ordinul  Ministerului  Culturii  nr.  2490  din  25  octombrie  2013  pentru  aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”

 Ordin  nr.  2738  din  12  decembrie  2013  pentru  acreditarea  Muzeului  Naţional  de
Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti

MNINGA  funcţionează în  temeiul  prevederilor  din  Legea nr.311/2003 a  muzeelor  şi  a
colecţiilor  publice,  republicată,  şi  în  conformitate  cu  Ordinul  Ministerului  Culturii  nr.
2490/25.10.2013,  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al
Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
Prin  raportare  la  clasificarea activităţilor  din  economia  naţională  –  CAEN – activitatea
principală a MNINGA este cea specifică muzeelor (cod CAEN „activităţi ale muzeelor”), iar
domeniul  principal  este  cel  corespunzător  codului  CAEN  910  „activităţile  bibliotecilor,
arhivelor, muzeelor şi altor activităţi culturale”. Potrivit structurii sale complexe  MNINGA
realizează  şi  alte  activităţi  anexe  activităţilor  specifice  instituţiilor  muzeale,  conform
codurilor  CAEN  (conform  Cod  CAEN  2008):  9102  (Activități  ale  muzeelor);  7219
(Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie); 7220 (Cercetare-dezvoltare în
științe sociale și umaniste).
Conform clasificării UNESCO activitatea principală a MNINGA se regăseşte în Domeniile
principal: 5101.06 (Muzeologia); 2401 (Biologia animală - zoologia); 2402 (Antropologia -
fizica); 2403 (Biochimia); 2405 (Biometria); 2407 (Biologie celulară); 2408 (Etologia); 2409
(Genetica);  2413 (Biologia  insectelor  -  entomologia);  2415 (Biologia  moleculară);  2416
(Paleontologia); 2419 (Simbioza); 5804 (Alte specialități pedagogice: Pedagogie muzeală);
6114.99 (Psihologie socială: Altele: Marketing cultural); 6301 (Sociologia culturală).
MNINGA  este înscris în Registrul Potențialilor Contractori Nr. Înreg. 1571, fiind atestată
capacitatea  instituţiei  de  a  desfăşura  activităţi  de  cercetare-dezvoltare  prin  decizie  a
Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9634/14.04.2008.
MNINGA deţine:

 Certificat  de  înregistrare  a  mărcii  „CZGA”  pentru  următoarele  clase  de  servicii:
„Publicitate”, „Educaţie, instruire, activităţi culturale”, „Servicii științifice și tehnologice;
servicii  de  cercetare  și  creație;  servicii  de  analiză  și  cercetare  industrială”
nr.108502/18.03.2010

 Certificat de înregistrare a mărcii „Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa”
pentru  următoarele  clase  de  servicii:  „Publicitate”,  „Transport”,  „Educație,
divertisment,  activități  culturale”,  „Servicii  tehnologice  și  științifice”  nr.
103715/07.07.2009

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne,

Proiect de modificarea a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare – vezi Anexa 1
Măsuri de reglementare internă:
•  Ocuparea  posturilor  din  muzeu  se  va  face  numai  prin  concurs  organizat  conform
prevederilor legale.
• Personalul angajat trebuie să respecte normele de conduită profesională, prevăzute în
Legea 477/2004 privind codul  de conduită  a personalului  contractual  din  autorităţile  şi
instituţiile publice.
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Structurare.
Dimensionare  şi  utilizare  eficientă  a  personalului  de  conducere  necesar  funcţionării
instituţiei
Potrivit  noii  organigrame,  propusă  pentru  perioada  de  management  2017-2022,
dimensionarea personalului va ajunge la 70 de posturi, față de 60 în prezent, dintre care 8
posturi de conducere. 

Înfiinţarea  biroului  Programe  culturale,  Educație  muzeală  este  pe  deplin  justificată  ca
urmare a politicii  manageriale de asumare a rolului educativ non-formal al  MNINGA  în
societate.

De asemenea, reînființarea ca structură formală a Laboratorului Biologie Moleculară (inițial
Secție, ulterior Compartiment) este justificată de intenția noastră de re-acreditare conform
standardului ISO 17025:2005 a acestei structuri, ceea ce va permite realizarea de analize
bazate pe tehnica codurilor de bare ADN pentru Poliția Româna. În prezent aceste analize
sunt realizate fără posibilitatea aplicării mărcii RENAR care certifică nivelul de calitate al
analizei. Laboratorul a mai fost acreditat în perioada 2008-2010.

Înființare Biroului Juridic-Resurse Umane-Achiziții
Compartimentul  juridic,  resurse  umane,  achiziții  este  o  structure  functională  aflata  în
subordinea  directorului  institutiei,  posturile  de  specialitate  fiind  ocupate  prin
concurs/examen organizat de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale,
specialistii  fiind numiti si repartizati prin decizie a directorului. Conducerea biroului este
asigurata de șeful biroului tehnic-administrativ.

Înființare Serviciu Tehnic Administrativ
Biroul tehnic-administrativ reprezinta o structure menita sa asigure buna administrare și
intretinere  a  patrimoniului  institutiei.  Posturile  de  specialitate  sunt  ocupate  prin
concurs/examen organizat de conducerea institutiei in conformitate cu prevederile legale,
specialistii  fiind numiti si repartizati prin decizie a directorului. Conducerea biroului este
asigurata de șeful biroului tehnic-administrativ.

Conform  noii  organigrame,  în  structura  Muzeului  Antipa  se  vor  regăsi  10  posturi  de
conducere:
Manager
Director adjunct științific – va coordona:

o Șef Secție Cercetare
o Șef Secție Evidenţă, Conservare şi Restaurare Patrimoniu

o Șef Laborator Biologie Moleculară
Contabil Șef
Șef Secție Relații Publice, Marketing Muzeal și Programe Educative

o Șef Birou Programe culturale-Educție Muzeală
Șef Birou Juridic-Resurse Umane
Șef Serviciu Tehnic Administrativ

În structura Muzeului Antipa vor apărea următoarele compartimente noi:
Birou Programe culturale, Educție Muzeală
Șef Birou Juridic-Resurse Umane-Achiziții
Șef Serviciu Tehnic Administrativ
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Cele 10 posturi suplimentare solicitate pentru acoperirea acestor structuri noi sunt:
1 post Șef Birou Programe culturale, Educație Muzeală
2 posturi de restaurator
Sunt necesare în cadrul Compartimentului  Restaurare-Taxidermie pentru efectuarea de
lucrari  de restaurare a pieselor de patrimoniu conform Legii  182/2000 și  Hotărârea de
guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor
culturale mobile clasate
1 post muncitor calificat electrician
1 post specialist achiziții
3 posturi educator muzeal
2 posturi cercetător științific

În  cadrul  MNINGA  ,   în  luna  martie  2017,  sunt  implementate  proceduri  de  control
intern/managerial prevăzute de O.M.F.P. nr. 946/2005, conform tabelului următor:

Denumirea instituţiei MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE 
NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”

Nr. documentului de aprobare a structurii 
de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a sistemului de control 
intern/managerial (ultima actualizare)

Decizia nr. 10/03.01.2017

Nr. documentului de aprobare a 
programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern/ managerial (ultima 
actualizare)

Decizia nr. 11/03.01.2017

Nr. de obiective generale stabilite 3
Nr. de indicatori asociaţi obiectivelor 
specifice

41

Nr. de activităţi procedurabile inventariate 27
Nr. de proceduri elaborate 27 operationale
Nr. de riscuri înregistrate în Registrul 
riscurilor

69

3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii
și/sau externalizate;

Nr. posturi aprobate în statul de funcții 60
Nr. posturi în plata 49
Nr. posturi în procedură de ocupare 7
Drepturi de autor – 13 13
Contracte civile de prestari servicii 7
Contracte PFA 20
Firme micro 2
Întreprindere individuala 1
Firma leasing personal 5

Observații:
1. În prezent există un număr de 4 (patru) posturi vacante și pentru care încă nu a fost

declanșată procedura de ocupare, după cum urmează:
a. 1 post Cercetător științific gr. I – postul suspendat al managerului, dr.Luis

Ovidiu  Popa.  Postula  fost  ocupat  temporar  de  dr.  Modest  Guțu,  al  cărui
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contract a expirat la data de 08.06.2017. Dacă dr. Luis Ovidiu Popa va obține
un nou contract  de  management,  postul  de  C.S.  I  va  fi  scos la  concurs
pentru o perioada determinată.

b. 1 post Director Adjunct Cercetare. Postul s-a vacantat la data de 01.06.2017,
atunci când dr. Costică Adam, cel acare ocupa acest post, a fost încadrat ca
cercetaător  științific  gr.  II  în  cadrul  Muzeului.  Ocuparea acestui  post  este
problematică  din  următoarele  considerente:  conform  reglementărilor  în
vigoare la această dată, remunerația care poate fi  acordată acestei funcții
este  inferioară  celei  de  cercetător  științific  gr.  II  sau  gr.  I.  Este  practic
imposibil de găsit o persoană cu acest nivel de calificare profesională care
să  accepte  responsabilitatea  postului  în  aceste  condiții  salariale.  De
asemenea,  este  împotriva  principiilor  care  guvernează  activitatea  de
cercetare să se numească într-un post de acest nivel un cercetător cu un
grad științific inferior.

c. 1 post Șef Secție Redacție-Biblioteca-Arhivă. Acest post va dispărea în urma
modificării organigramei Muzeului.

d. 1 post Auditor. Postula apărut recent în statul de funcții al Muzeului.
Numărul  de  posturi  din  statul  de  funcții  este  insuficient.  O  comparție  cu
celelalte muzee de importanță națională, care să țina cont și de nivelul de
vizitare al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, arată că
personalul  este  sub-dimensionat.  De  altfel,  în  anul  2010  existau  73  de
posturi.  Compensarea lipsei  de personal  se realizează prin externalizarea
diferitelor activități.

4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor  și patrimoniului
instituției, propuneri de îmbunătățire;

Muzeul are în administrare următoarele imobile, proprietate publică a statului:
a) terenul aferent, suprafață 17.433mp 
b) imobilul  din  Bucureşti,  Şos.  Kiseleff  nr.1,  sector  1,  cu  următoarele

caracteristici:
o suprafața  construită  1500 mp,  corp  central:  S+P+2E;  Două corpuri

laterale: S+P+1E, Două corpuri de legătură: S+P+1E; Învelitoare tablă
o în imobil se află următoarele spații, cu destinațiile aferente:

Destinație spațiu
Suprafață
(m2)

Observații

Intrare 190
Recepție 25
Garderobă 10
Sală de conferințe 150
Spații  pentru  activități
educative

96

Cafenea 255
În  proces  de  re-funcționalizare;  proiect  de
execuție aprobat și realizat în 2016.

Magazin  (închiriat  în
perioada 2011-2014)

44

Toalete pentru public 42,75
Toalete pentru angajați 23,50
Laboratoare 507 Grad de ocupare >90%
Expoziție permanentă 3125
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Destinație spațiu
Suprafață
(m2)

Observații

Spațiu  expoziții
temporare

0
În  bugetul  anului  2017  este  prevăzută
achiziționarea  unui  pavilion  expozițional
temporar

Bibliotecă 95
Birouri administrative 153
Arhivă 25
Ateliere 118
Depozite materiale 21
Depozite colecții 774 Grad de ocupare ~97%

Situație comparativă între anii 2014 și 2017 privind spațiile de depozitare:
Suprafață spații depozitare Volum spații depozitare colecții

2014 774 m2 2132 m3
2017 778, 4 m2 2172,1 m3

Propuneri de îmbunătățire
1. Achiziție  mobilier  lemn  (specific  colecțiilor  de  entomologie)  pentru  creșterea

volumului util de depozitare (se vor înlocuit dulapuri goale de la care s-au folosit
cutiile pentru introducerea in rastelul metalic, sau se vor înlocui polițe).

Volum util depozitare
2014 64,67 m3
2018-
2020

75,67 m3

2. Amenajare  Pod45  (parte  componentă  a  proiectului  de  execuție  care  trebuie  să
urmeze proiectului DALI aprobat și executat în anul 2016)

In Pod45, in urma lucrarilor de amenajare, ar urma sa fie creat (conform planurilor) un
spatiu util  nou in suprafata totala de 341,35 m2,  la care se adauga alti  60,2 m2 spatiul
aferent coridorului de acces.
Cei 341,35 m2 sunt planificati a fi compartimentati in 11 spatii separate/distincte (8 spatii
de depozitare, 2 spatii de lucru si 1 oficiu).

5.  Viziunea  proprie  asupra  utilizării  instituției  delegării,  ca  modalitate  legală  de
asigurare a continuității procesului managerial.

Organigrama Muzeului relevă că diferitele aspecte ale funcționării instituției sunt distribuite
pe  compartimente  (secții,  birouri,  laboratoare).  Fiecare  compartiment  are  un  șef  de
compartiment, retribuit sau nu ca funcție de conducere, căruia îi este delegată autoritatea
pentru operațiunile de zi cu zi. 
Existența  unei  proceduri  clare  de  delegare  a  autorității  înseamnă  că  fiecare  șef  de
compartiment înțelege principalele domenii ale responsabilității  sale. Aceste domenii de
responsabilitate  sunt  cele  care  în  ultimă  instanță  determină  în  mod colectiv,  politicile,
obiectivele  și  activitățile  Muzeului,  respectarea  regulamentelor  interne,  aprobarea
bugetelor,  asigurarea  resurselor  financiare,  astfel  încât  Muzeul  să  avanseze  către
îndeplinirea viziunii și misiunii sale.
Delegarea autorității duce la o conducere, respectiv structura organizatorică eficientă prin
definirea clară a rolurilor distincte ale fiecărui compartiment/angajat în cadrul Muzeului,
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ceea ce permite ca fiecare angajat să se concentreze pe activitatea pe care trebuie să o
desfășoare.
Un sistem de organizare în care autoritatea este delegată permite instituției să realizeze
mai mult. Un astfel de sistem promovează o bună utilizare a resurselor, inclusiv de timp.
Șefii  de  compartimente  au autoritatea de a acționa independent  și  de a supraveghea
operațiunile de zi cu zi, în timp ce directorul general/managerul își folosește timpul pentru
a lua decizii care să conducă activitățile instituției. Într-un astfel de sistem, personalului de
la toate nivelurile ar trebui să îi fie clară structura lanțului decizional.

D) Analiza situației economico-financiare a instituției:
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

1.  Analiza  datelor  de  buget  din  caietul  de  obiective,  după  caz,  completate  cu
informații solicitate/obținute de la instituție:

Bugetul de venituri şi cheltuieli s-a majorat cu 37,80% faţă de bugetul initial in anul 2015 si
cu  39,69% in  anul  2016  în  baza  solicitărilor  transmise  de  Muzeul  Naţional  de  Istorie
Naturală Grigore Antipa.In anul 2017 bugetul de venituri si cheltuieli a crescu cu 5,1% fata
de bugetul realizat in anul 2016.

Subvenția repartizata de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a crescut cu 28,42
% in anul 2015 si cu 17,69%  in anul 2016 faţă de bugetul initial.In anul 2017 subventia
este majorata cu 13% fata de cea realizata in anul 2016.

Veniturile proprii au crescut cu 24,45% faţă de bugetul initial in anul 2015 si cu 27,24%  in
anul 2016 , iar în final au fost realizate incasari mai mari cu 7,13% fata de bugetul aprobat
initial  in  anul  2015  si  cu   7,10%  in  anul  2016.La  30  iunie  2017  veniturile  realizate
depasesc cu 12% veniturile prevazute a se realiza.
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1.1. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

Nr.
Crt.

Categorii Buget
initial (lei)

Buget
aprobat
definitiv
(lei)

Buget
realizat
(încasări)
(lei)

Buget
initial (lei)

Buget
aprobat
definitiv
(lei)

Buget
realizat
(încasări)
(lei)

Buget
initial (lei)

Buget
aprobat
definitiv
(lei)

Buget
realizat
(încasări)
(lei)

Buget
initial (lei)

Buget
aprobat
definitiv
(lei)

Buget
realizat
(încasări)
(lei)

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Iulie 2014-decembrie 2014 2015 2016 Ianuarie 2017-iunie 2017

I Venituri totale 2.529.982 2.887.067 2.529.982 5.679.000 7.826.000 7.817.278 6.482.000 9.055.000 6.496.464 3.742.000 3.742.000 3.841.293
Excedent 357.085 199.985 1.141.000 110.000 110.000 136.036

1. Venituri  proprii
(totalitatea
surselor atrase)

1.745.555 1.745.555 1.745.555 3.652.000 4.545.000 4.869.099 3.652.000 4.647.000 3.911.410 2.032.000 2.032.000 2.275.257

1.1 Alte  venituri  din
concesiuni  si
inchirieri  de
catre  institutiile
publice

0 0 0 60.000 48.000 47.356 50.000 50.000 39.602 25.000 25.000 20.868

1.2 Venituri  din
prestari servicii

87.875 87.875 87.875 150.000 85.000 80.999 80.000 104.000 94.672 50.000 50.000 42.672

1.3 Venituri  din
manifestari
culturale

808.219 808.219 808.219 2.022.000 2.558.000 2.791.385 1.671.000 2.774.00 2.632.849 1.343.000 1.343.000 1.567.023

1.4 Venituri  din
cercetare

553.834 553.834 553.834 1.000.000 1.000.000 1.124.518 0 171.000 72.120 75.000 75.000 20.405

1.5 Alte  venituri  din
prestari  servicii
si alte activitati

108.623 108.623 108.623 400.000 400.000 375.772 1.350.000 700.000 490.192 214.000 214.000 299.372

1.6 Alte venituri 0 0 0 20.000 1.000 2 1.000 307.000 105.676 10.000 10.000 219
1.7 Sponsorizari 0 0 0 0 20.000 19.970 0 41.000 0 0 0 0
1.8 Alte  transferuri

voluntare
187.004 187.004 187.004 0 433.000 429.097 500.000 500.000 476.299 315.000 315.000 324.698

2 Subvenţii  pentru
institutii publice

784.427 784.427 784.427 2.027.000 2.603.000 2.589.171 2.470.000 2.907.000 2.585.054 1.600.000 1.600.000 1.430.000

3 Sume primite de
la UE (FEN)

0 0 0 0 478.000 359.008 360.000 360.000 0 0 0 0
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1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital).

Nr
.
Cr
t.

Categorii Buget
initial
(lei)

Aproba
t
definitiv
(plan)
(lei)

Realiza
t (plata)
(lei)

Grad  de
utilizare  a
bugetului
%

Buget
initial
(lei)

Aprobat
definitiv
(plan)
(lei)

Realizat
(plata)
(lei)

Grad  de
utilizare  a
bugetului
%

Buget
initial
(lei)

Aprob
at
definiti
v
(plan)
(lei)

Realiz
at
(plata)
(lei)

Grad  de
utilizare
a
bugetului
%

Buge
t
initial
(lei)

Aprobat
definitiv
(plan)
(lei)

Realizat
(plata)
(lei)

Grad de
utilizare
a
bugetul
ui %

1 2 3 4 5 6=5/4*100 3 4 5 6=5/4*100 3 4 5 6=5/4*10
0

3 4 5 6=5/4*1
00

2014 2015 2016 2017 (30 iunie)
II Cheltuieli

totale
2.739.1
12

2.739.1
12

2.739.1
12

100

5.679.
000

7.826.0
00

6.867.0
11

87.75 6.482.
000

9.055.
000

7.499.
407

82.82

3.742
.000

3.742.0
00

2.561.0
24

68,44

1 Cheltuieli  de
personal

789.96
9

789.96
9

789.96
9 100

1.872.
000

1.793.0
00

1.779.1
71

99.23 1.920.
000

2.357.
000

2.087.
184 88.55

1.301
000

1.30100
0

1.117.0
77

85,86

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

1.949.1
43

1.949.1
43

1.949.1
43

100 3.807.
000

5.430.0
00

4.800.3
33

88.40 4.202.
000

5.108.
000

4.865.
534

     95.25 2.305
.000

2.305.0
00

1.365.8
93

59,26

Conventii civile 163.33
0

163.33
0

163.33
0 100

538.03
5

538.035 538.035 100.00 56.934 56.934 56.934
100.00

47.71
2

47.712 47.712 100.00

Drepturi  de
autor

303.69
1

303.69
1

303.69
1 100

390.81
5

390.815 390.815 100.00 281.29
2

281.29
2

281.29
2 100.00

117.8
52

117.852 117.852 100,00

3 Proiecte  cu
finantare  din
fonduri  externe
nerambursabile
(FEN)

0 0 0 502.000 188.307 37.51 360.00
0

601.00
0

153.32
0

25.51

136.0
36

136.036 78.054 57,38

4 Cheltuieli  de
capital

0 0 0 0 101.000 99.200 98.22 0 965.00
0

393.36
9 40.76

0

30



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Plan de management 2017-2022

2.  Analiza  comparativă  a  cheltuielilor (estimate  și,  după  caz,  realizate)  în
perioada/perioadele  indicată/indicate  în  caietul  de  obiective,  după  caz,  completate  cu
informații solicitate/obținute de la instituție:

Perioada  22.07.2014-30.06.2017 a  fost  caracterizata  printr-un  management  prudent  al
cheltuielilor publice. La nivelul institutiei s-au angajat si utilizat creditele bugetare numai in
limita  prevederilor  si  destinatiilor  aprobate,  pentru  cheltuieli  strict  legate  de  activitatea
muzeului si cu respectarea dispozitiilor legale.
Cheltuielile totale ale institutiei au inregistrat un trend ascendent, fiind sustinute in mare
parte din venituri proprii, subventia ramanand constanta in anii 2015-2016-2017. Gradul de
acoperire din venituri proprii a platilor pentru cheltuielile  institutiei a fost de 70,90% in anul
2015 si  de 52,15%  in  anul  2016,  ceea ce evidentiaza o preocupare continua pentru
atragerea mijloacelor financiare necesare derularii normale a activitatii muzeului.
Cheltuielile de personal, reprezentand salarii in bani, diurna si contributiile la bugetul de
stat  si  bugetele  asigurarilor  sociale  de  sanatate,  suportate  integral  de  la  Buget  s-au
incadrat in sumele stabilite in bugetele aprobate, ponderea lor mentinandu-se constanta
pana in anul 2016, cu o medie de  26,865%  din totalul cheltuielilor.In anul 2017 cheltuielile
de personal reprezinta 36,15% din totalul cheltuielilor.
Cheltuielile cu bunuri si servicii au ramas constante in anii 2015-2016 si au scazut in anul
2017 cu 60%, resursele bugetare fiind prioritizate si  folosite  eficient  pentru acoperirea
cheltuielilor de intretinere si functionare a institutiei precum si pentru sustinerea activitatilor
cuprinse  in  planul  minimal.  O  pondere  importanta  a  locarii  de  fonduri  a  constat   in
domeniul protejarii patrimoniului muzeal prin identificarea unor spatii propice din punct de
vedere al microclimatului dar si al protejarii  acestuia, pentru operatiunile de restaurare,
atat cele efectuate in laboratoarele proprii  cat si externalizate acolo unde muzeul duce
lipsa de spacialisti atestati. O alta prioritate a fost igienizarea, modernizarea si protejarea
spatiilor de depozitate, efectuata prin operatiuni de reparatii curente.  De asemenea acest
titlu cuprinde si cheltuieli privind utilitatile(incalzit, iluminat, apa, canal, salubritate), furnituri
de birou, cheltuieli  cu colaboratorii  externi,  prestari  servicii,  drepturi  de autor,  deplasari
interne  si  externe,  protectia  muncii,  curatenie,  paza  si  protectie,  revizie  si  intretinere
centrale termice, sistem climatizare, sistem securitate fizica, sistem semnalizare incendii,
obiecte de inventar,  piese de schimb si  nu inultimul  rand materiale  si  prestari  servicii
pentru asigurarea executiei programelor culturale.
Cheltuielile  pentru  investitii  au fost  realizate din  venituri  proprii  si  au inclus servicii  de
asistenta si proiectare,  achizitii muzeale, mobilier pentru depozitul de carte, sala centrala
a bibliotecii  Muzeului,  depozitele ce adapostesc colectiile stiintifice dar si  dotari  pentru
activitatea de cercetare :
-  servicii  de  asistenta  si  proiectare  pentru  obiectivul  reabilitare  anvelopanta  Muzeu,
reabilitare imprejmuire, extindere spatiu Cafenea, amenajare spatii interioare in mansarda,
reconfigurare hol principal acces;
- servicii de asistenta si proiectare si executie lucrari pentru obiectivul realizare platforma
betonata pentru organizarea de evenimente culturale;
- platforma metalica si rafturi metalice;
- rulouri de interior pentru ferestre;
- masina de carnuit si subtiat pielea mamiferelor de talie mare;
- rastel si dulap metalic pentru colectiile stiintifice;
- colectii stiintifice;
- corpuri de mobilier metalic pentru depozitarea fondului de carte al bibliotecii muzeului;
- microscoape;
- aparat foto si teleobiectiv foto.
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Tabelul detaliat cu proiectele din cadrul programelor este prezentat în Anexa 2
Nr.cr
t

Programul Tipul proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumire
a
proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

2014
1 Pedagogie muzeala 500 500
2 Valorificarea  patrimoniului

muzeal
82.000 41.605

3 Evidenţa,  conservarea  şi
protejarea patrimoniului muzeal

25.000 23.172

4 Cercetarea  și  dezvoltarea
patrimoniului

876.330 817.491

Total: 1.316.230 1.212.353
2015
Nr.cr
t

Programul Tipul proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumire
a
proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie muzeala 5.000 6.458
2 Marketing cultural 40.000 34.388
3 Valorificarea  patrimoniului

muzeal
400.000 407.359

4 Evidenţa,  conservarea  şi
protejarea patrimoniului muzeal

40.000 45.780

5 Cercetarea  și  dezvoltarea
patrimoniului

9.000 12.735

Total: 1.237.300 1.198.914
2016
Nr.cr
t

Programul Tipul proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumire
a
proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie muzeala 12.000 9.850
2 Marketing cultural 15.890 15.890
3 Valorificarea  patrimoniului

muzeal
450.000 504.420

4 Evidenţa,  conservarea  şi
protejarea patrimoniului muzeal

40.000 48.970

5 Cercetarea  și  dezvoltarea
patrimoniului

80.000 76.405

Total: 1.384.000 1.374.169
2017
Nr.cr
t

Programul Tipul proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumire
a
proiectului

Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie muzeala 12.000 4.645
2 Valorificarea  patrimoniului

muzeal
35.000 19.245

3 Evidenţa,  conservarea  şi
protejarea patrimoniului muzeal

25.000 6.845

4 Cercetarea  și  dezvoltarea
patrimoniului

25.000 8.030

Total: 869.000 391.810

3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a
cheltuielilor instituției:
3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în
funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții,
servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de
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bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu
menționarea celorlalte facilități practicate;
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Venituri proprii și număr de beneficiari ai MNINGA în perioada 22 iulie 2014- 30 iunie 2017

Expozitia publica Pret
bilet

Numar
beneficiar
i

Incasari Pret
bilet

Numar
beneficiar
i

Incasari Pret
bilet

Numar
beneficiar
i

Incasari Pret
bilet

Numar
beneficiar
i

Incasari

2014 2015 2016 2017
Bilete pret intreg(adulti) 20 30.250 605.00

0
20 86.846 1.736.92

0
20 90.323 1.806.46

0
20 50.221 1.004.42

0
Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 15.161 75.805 5 55.618 278.090 5 61.493 307.465 5 43.927 219.635
Bilete pret redus (pensionari) 10 2.881 28.810 10 7.214 72.140 10 7.759 77.590 10 3.601 36.010
Bilete in regim gratuit 0 16.151 0 0 64.275 0 0 70.959 0 47.845 0
Total expozitie permanenta 64.443 709.61

5
213.953 2.087.15

0
230.534 2.191.51

5
144.044 1.260.06

5
Expozitii temporare
Bilete pret intreg(adulti) 12 4.252 51.024 12 4.970 59.640 15 11.218 168.270 15 12.049 180.738
Bilete pret intreg(adulti) 15 15.010 225.150 12 6.682 80.184
Bilete pret redus(evevi/studenti/
pensionari)

10 4.758 47.580 10 20.799 207.990 10 19.288 192.880 10 12.622 126.220

Bilete comune adulti 20 5.973 119.460 0 2.698
Bilete comune pret redus 15 6.133 91.995
Bilete in regim gratuit 0 0 6.224 0 0 1.859
Total expozitii temporare 9.010 98.604 59.109 704.235 39.886 441.334 26.525 306.958
Activitati  cultural educative 0
Participanti platitori 2.415 87.875 4248 80.999 3.790 94.672 1747 42.672
Participanti gratuiti 2.735 2133 0 2.777 0 790

Total  activitati  cultural
educative

5.149 87.875 6381 80.999 6.567 94.672 2.537 42.672
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3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activitați ale instituției;

Veniturile din cercetare au fost realizate din proiecte de cercetare si  contracte de prestari
servicii  incheiate cu inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN. In anii
2015 si 2016 încasarile depășind bugetul de venituri si cheltuieli initial. 

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

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

 Contract de finanțare nr. 36/2013  incheiat cu UEFISCDI, Diversitatea genetica a
populatiilor speciei S. woodiana, cu stabilirea unui model la nivel european, Muzeul
avand calitatea de Contractor, durata contractului 2013-2015

 Contract de finantare nr.116/2015 incheiat cu UEFISCDI, Muzeul avand calitatea de
Contractor, durata contractului 2015-2017.

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

Alte veniturile din prestari de servicii si  din alte activităţi ale instituţiei 
Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au provenit din vânzare publicaţii,
închirieri spaţii, drepturi de reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în diverse
publicaţii, taxe de ghidaj, de fotografiere şi  de filmare.

 Fonduri externe nerambursabile
Fonduri atrase în cadrul Programului Orizont 2020 prin Acordului de finantare nr. 642973-
PRIDE-H2020-MSCA-ITN-2014,  pentru  actiunea  ”Factori  ai  creșterii  si  descresterii
biodiversitatii  ponto-caspice-PRIDE,  finantator   Comisia  Europeana prin  Centrul  pentru
Biodiversitate Stichting Naturalis. 
Programul  Orizont  2020 este  cel  mai  amplu  program de  Cercetare  si  Inovare  derulat
vreodata  de  Uniunea  Europeana.  Orizont  2020  este  instrumentul  financiar  de
implementare a Uniunii Inovarii, initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea
competitivitatii  globale  in  Europa.  Orizont  2020  imbina  cercetarea  si  inovarea  punand
accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul industrial si pe provocari
societale,  cu  scopul  de  a  asigura  capacitatea  Europei  de  a  produce  stiinta  de  clasa
mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii si de a facilita colaborarea sectoarelor
public si privat pentru furnizarea de solutii inovative.

3.3  Analiza  veniturilor  realizate  din  prestări  de  servicii  culturale în  cadrul
partenerialelor cu alte autorități publice locale.
Nu este cazul.

4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în
totalul veniturilor:

4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
Anul Total cheltuieli Cheltuieli  de Ponderea  cheltuielilor  de  personal
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personal din totalul cheltuielilor
2014 2.739.112 789.969 28.84%
2015 6.867.011 1.779.171 25.91%
2016 7.499.407 2.087.184 27.83%
2017 2.561.024 1.117.077 43.62%

4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul tolal;

Anul Total cheltuieli Cheltuieli de capital
Ponderea  cheltuielilor  de  capital
din totalul cheltuielilor

2014 2.739.112 0
2015 6.867.011 99.200 1.45%
2016 7.499.407 393.369 5.25%
2017 2.561.024 0

4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

Anul
Subventie  cheltuieli  de
personal

Cheltuieli  de
personal

Gradul de acoperire a cheltuielilor de
personal din total subventie

2014 789.969 789.969 100%
2015 1.779.171 1.779.171 100%
2016 2.087.184 2.087.184 100%
2017 1.117.077 1.117.077 100%

4.4.  Ponderea  cheltuielilor  efectuate  în  cadrul  raporturilor  contractuale,  altele  decât
contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții
civile).

Anul Total cheltuieli
Cheltuieli  cu contractele de
drepturi  de  autor  si
contracte civile

Ponderea cheltuielilor cu contractele de
drepturi de autor si contracte civile din
totalul cheltuielilor

2014 2.739.112 467.021 17.05%
2015 6.867.011 928.850 13.53%
2016 7.499.407 338.226 4.51%
2017 2.561.024 165.564 6.46%

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
(a) din subvenție;

Anul Total subventie Beneficiari Cheltuieli pe beneficiar din subventie- lei-
2014 784.427 78.602 9,979
2015 2.589.171 279.443 9,265
2016 2.585.054 269.696 9,585
2017 1.430.000 173.106 8,26

(b) din venituri proprii.
Anul Total venituri proprii Beneficiari Cheltuieli pe beneficiar din subventie –lei-
2014 1.745.555 78.602 22,207
2015 4.869.099 279.443 17,424
2016 3.911.410 269.696 14,503
2017 2.275.257 173.106 13,144

Analiza acestor cheltuieli relevă o creştere a veniturilor proprii care a dus la diminuarea
cheltuielilor/vizitator din subvenţia instituţiei.
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E)  Strategia,  programele  și  planul  de  acțiune  pentru  îndeplinirea
misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga perioadă 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;
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 (generale și specifice);
Pentru  următorii  cinci  ani,  managementul  MNINGA va  avea  următoarele  obiective
generale,  respectiv  specifice  ,  conform  Ordinului  Ministerului  Culturii  nr.  2403  din
15.06.2017 privind aprobarea caietului de obiective, în vederea organizării concursului de
management pentru Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”. Fiecare obiectiv
va fi atins prin desfășurarea de programe specifice în perioada 2017-2022.

5. Optimizarea structurii organizatorice a Muzeului
a. analizarea  structurii  organizatorice  actuale  şi  propunerea  modificării  acesteia  în

funcţie de necesităţile instituţiei (în special - reanalizarea fişelor de post aferente
celor două funcţii de director adjunct şi definirea clară a sarcinilor pe care le deţin
acestea);

6. Dezvoltarea unei strategii și a unei politici de personal
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a. identificarea  unor  soluţii  alternative  de  satisfacere  a  necesităţilor  instituţiei  din
perspectiva lipsei personalului calificat;

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

c. 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;

d. creşterea preocupării pentru perfecţionarea profesională a personalului calificat, prin
încurajarea acestuia de a participa la cursuri/burse/stagii de specialitate din alte ţări
sau/ şi din alte instituţii din România;

e. să  aplice  un  management  de  calitate  al  resurselor  umane  prin  asigurarea
participării personalului la programe de formare şi specializare;

7. Instituirea de parteneriate cu institute de cercetare și învățământ, muzee, organizații
non-guvernamentale

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

b. dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ;
c. să participe la parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea

atragerii de resurse (materiale informaţionale şi, după caz, financiare);

8. Constituirea, cercetarea, inventarierea și protejarea patrimoniului cultural mobil
a. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; 
b. cercetarea  ştiinţifică,  evidenţa,  documentarea,  protejarea  şi  dezvoltarea

patrimoniului;
c. elaborarea  şi  punerea  în  aplicare  a  proiectelor  de  restaurare,  cercetare,

punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului;
d. îmbunătăţirea  sistemului  de  evidenţă  a  patrimoniului  gestionat,  pe  baza  unei

agende digitale,  cu identificarea surselor/posibilităților  de digitizare  și  a  pregătirii
specializate a personalului în manipularea echipamentelor pentru digitizare (după
caz);

9. Promovarea rolului educativ al Muzeului în societate
a. realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite segmente de vârstă, ca

forme de învățare permanentă și de interacțiune cu vizitatorii;
b. organizarea de acţiuni educative de specialitate adresate liceenilor dar şi publicului

larg;
c. să  sprijine  realizarea  activităţilor  de  pedagogie  muzeală,  esenţiale  în  educaţia

tinerei generaţii în spiritul apropierii acesteia de muzeul modern;
d. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii;

10. Dezvoltarea de programe culturale destinate publicului
a. diversificarea  modalităţilor  alternative  de  promovare  a  patrimoniului  muzeal  prin

”ocuparea” unor spații neconvenționale care să scoată muzeul și în afara ariei sale
de funcționare; 

b. 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;

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

d. organizarea  unor  activităţi  anuale  de  anvergură  care  să  valorifice  o  serie  de
oportunități ce au un mare impact asupra publicului (ex.: Congresul de Zoologie al
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Muzeului  Antipa,  Noaptea  Muzeelor,  Noaptea  Cercetătorilor,  Zilele  Patrimoniului
etc.);

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

11. Atragerea  de  fonduri  nerambursabile  pentru  programele  instituției  și  creșterea
ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor în total venituri și în același timp a gradului
de acoperire din aceste surse a cheltuielilor administrative ale instituției

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

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

c. 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; 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;

12. Implementarea unor strategii de marketing pentru o bună promovare a instituției
a. dezvoltarea unui studiu de vizitator care să identifice profilul consumatorului specific

al Muzeului, dar și nevoile și așteptările publicului de la Muzeu pentru regândirea
sau  îmbunătățirea  programelor  educative,  a  modului  de  conceptualizare  a
expozițiilor, de furnizare a tipului de conținut/informație, de interacțiune etc.;

b. 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;

13. Eficientizare economică prin decizii de management
a. 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:

i. 301 implementarea deciziilor  de la  punctul  30 în maximum 12 luni  de la
începutul mandatului, dacă sunt de competența Managementului Muzeului;

ii. 302  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 30 sunt de competența autorității centrale.

14. Dezvoltarea infrastructurii muzeale
a. identificarea  unor  soluţii  viabile  pentru  extinderea  spațiilor  de  depozitare

specifice exponatelor muzeului; 
b. analiza  situației  actuale  a  infrastructurii  și  a  echipamentelor  disponibile  pentru

restaurarea și conservarea colecției, a sistemelor de depozitare, pentru identificarea
soluțiilor optime de îmbunătățire a mediului de lucru din laboratoarele de restaurare
și a managementului depozitelor;

c. elaborarea unor propuneri privind reabilitarea şi modernizarea clădirii muzeului;

15. Optimizarea sistemului de control intern managerial și comunicarea cu autoritatea
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a. implementarea  standardelor  de  control  intern/managerial  prevăzute  de  Ordinul
S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, al
entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

b. asigurarea  implementării  Planului  de  integritate aferent  instituției  conform
prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  583/2016  privind  aprobarea  Strategiei
naționale  anticorupție  pe  perioada  2016  -  2020,  a  seturilor  de  indicatori  de
performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor
de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupției,  a  indicatorilor  de  evaluare,  precum  și  a  standardelor  de  publicare  a
informațiilor de interes public;

c. să  transmită  către  Ministerul  Culturii  și  Identității  Naționale,  conform dispoziţiilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, rapoartele de activitate
anuale, raportul final şi toate comunicările necesare.

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioada 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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Obiectivele strategice ale planului managerial sunt următoarele:

Domeniul  de
aplicare

Probleme  strategice  identificate  pentru
perioada
2017-2022

Obiective strategice

În  plan
managerial
general

Organizarea  funcţională  a  Muzeului
Antipa

Instruirea  şi  exersarea  capacităţii
manageriale

Consolidarea spiritului de echipă
Acreditarea şi autorizarea principalelor
activităţi ale instituţiei (muzeu național,
cercetare, formator)

Necesitatea  creșterii  veniturilor  proprii
și sponsorizarilor

Atingerea  nivelului  de
funcţionalitate  şi  performanţă
europeană
Atragerea  de  finantari
europene  (accesarea  de
fonduri  europene  prin
Programul  operațional,
Horyzon  2020,  Mecanismul
Financiar SEE) si sponsorizari
private
Realizarea  unor  parteneriate
strategice  cu  sectorul  ONG,
institutii  si  retele  de  profil
nationale si internationale
Realizarea  unor  parteneriate
media  strategice  nationale  si
internationale
Re-organizarea  magazinului
de tipul “Gift-Shop” din incinta
Muzeului Antipa

În  planul
resurselor
umane

Asigurarea  cu  personal  a  tuturor
sectoarelor de activitate

Pregătirea  continuă  şi  specializarea
personalului

Asigurarea  mobilităţii  şi  comunicării
eficiente a personalului

Realizarea  de  programe  de
master,  teze  de  licență,  teze
de  dizertație  în  parteneriat
Muzeul  Antipa  –  instituții  de
învățământ  superior  din
București
Participarea  constantă  a
specialiștilor  MNINGA  la
cursuri  de  specializare
organizate de instituții similare
din țară și străinătate

În  plan
patrimonial

Extinderea  clădirii  actuale  a  Muzeului
Antipa

Asigurarea  resurselor  financiare
necesare  creşterii  şi  dezvoltării
colecţiilor muzeale

Asigurarea  siguranţei  patrimoniului
mobil

Asigurarea  conservării  şi  restaurării
patrimoniului

Asigurarea  valorificării  superioare  a
patrimoniului Colaborare internaţională
pentru  conştientizarea  valorilor
patrimoniului

Realizarea  studiilor  de
fezabilitate  pentru  extinderea
clădirii  actuale  a  Muzeului
Antipa și execuția extinderii.
Completarea  şi  dezvoltarea
colecţiilor muzeale
Evidenţa  şi  clasarea
patrimoniului
Conservarea  patrimoniului
Valorificarea  ştiinţifică  a
patrimoniului
Mobilitatea  personalului  de
specialitate şi a colecţiilor 

În  planul Identificare  de  noi  mijloace  deÎmbunătăţirea  imaginii
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marketingului,
relațiilor
publice și PR

mediatizare şi promovare
Folosirea eficientă a bazei materiale şi
patrimoniale  pentru  atragerea
publicului

Identificarea  nevoilor  pieţei  culturale
bucureștene

Identificarea grupurilor ţintă
Introducerea  MNINGA  în circuitul
turistic cultural

Muzeului
Realizarea unei oferte cultural-
turistice şi educative atractive
Realizarea  periodică  a
studiilor  şi  anchetelor
sociologie

În  planul
educaţiei

Identificarea  resurselor  financiare
pentru  implementarea  unui  program
national  in  domeniul   educatiei  si
cercetarii patrimoniului natural

Identificarea  de  noi  parteneri  la  nivel
national  si  international  in  domeniul
educatiei si cercetarii

Realizarea  manualului  de
pedagogie muzeală
Atragerea de fonduri dedicate
educatiei si cercetarii
Activarea  in  cadrul  unor
importante  retele
internationale  de  educatie  si
cercetare

În  planul
relaţiilor
internaţionale

Îmbunătăţirea  şi  extinderea  reţelei  de
comunicare  cu  instituţii  similare  din
străinătate

Identificarea  unor  noi  modalităţi  de
popularizare reciprocă

Initierea  unor  proiecte  de  cooperare
internationala,  la  nivel  regional  si
european

Realizarea  unor  noi
parteneriate  cu  muzee,
institute  de  cercetare,
universități  şi  instituţii  de
cultură din țară străinătate
Mobilitatea colecţiilor,
specialiştilor  şi  circulaţia
informaţiei
Crearea  unor  baze  de  date
comune privind  patrimoniul  şi
valorificarea acestuia

În  planul
bazei  tehnico-
materiale

Asigurarea resurselor financiare pentru
reparaţii curente, reorganizări, reparații
capitale, dotări

Asigurarea resurselor financiare pentru
modernizarea sistemului informaţional

Asigurarea resurselor financiare pentru
modernizarea  bazei  tehnico-
administrative

Modernizarea  infrastructurii
muzeale
Modernizarea  sistemului
informaţional
Asigurarea  condiţiilor  optime
de muncă

În  plan
financiar

Asigurarea  proiectelor  eligibile  pentru
accesarea de fonduri nerambursabile

Identificarea surselor de economisire
Creșterea ponderii veniturilor proprii în
bugetul annual al instituției

Atragerea de fonduri din surse
externe
Buna organizare şi gestionare
a bugetului
Dezvoltarea de programe care
să  permită  atragerea
suplimentară  de  venituri
proprii.
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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

Promovare
• Media: spot prezentare generală a muzeului pe principalele canale tv (TVR 1, Pro
TV, DIGI, Antena 1) sau parteneriat cu o televiziune
• Prinţ: macheta generală în reviste culturale şi cele cu distribuţie gratuită, relevante
pentru publicul matur din Bucureşti şi ţară (Naţional Geografic, Historia, Şapte Seri, Zile şi
Nopţi, Decât o Revista etc)
• TV screens: 10-15 ecrane în Bucureşti, cu o rotaţie spot la interval 10 min
• OOH (panotaj): panotaj – 30 locaţii în staţiile de metrou şi la suprafaţă
• OOH (mesh-uri): mesh-uri de dimensiuni mari, poziţionate în cele mai traficate zone
• Bannere online pe site-uri de ştiri, cu trafic mare de vizitare, de acelaşi profil

Necesar dezvoltare
• Indentificare agenţie creaţie pentru:
• Spot tv general, site, aplicaţii mobile (Android şi IOS, varianta în română şi engleză)
• Site muzeu: varianta user friendly, look modern, aerisit şi uşor de folosit
• Pagină  Facebook  muzeu:  postări  mai  dese,  articole  interesante  pentru  publicul
general, diverse categorii (ex. “Ştiaţi că?”)
• Cont Instagram – atragerea publicului tânăr
• Identificarea unor agenţii de turism pentru promovarea muzeului că obiectiv turistic
de maximă atracţie în broşurile de prezentare a României.
• Organziarea  unor  studii  de  piaţă  pe  diverse  segmente  de  populaţie  pentru  o
identificare mai amănunţită a problemelor muzeului în viziunea publicului

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

Pentru realizarea obiective propunem desfășurarea în cadrul Muzeului, în perioada 2017-
2022, a următoarelor 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
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6. Marketing muzeal

7. Proiectele din cadrul programelor;

Proiecte  în  cadrul  programului  Investiţii,  reparaţii  capitale  şi  modernizarea
infrastructurii muzeale
 Anul 1
o Achiziționare microscop electronic
o Achiziționare  pavilion  expozițional  demontabil  și  echipamente  necesare  pentru

climatizarea acestuia
o Execuție cafenea
o Servicii  de  proiectare  pentru  obiectivul  realizare  sistem  de  ventilare  mecanică  a

spațiilor din expoziția permanentă a Muzeului
 Anul 2
o Proiect execuție restaurare învelitoare, fațade, împrejmuire
o Execuție restaurare învelitoare, fațade, împrejmuire
o Proiect DALI depozit subteran
o Execuție ventilație muzeu
o Achiziționare și montare platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități

 Anul 3
o Proiect execuție depozit subteran

 Anii 4-5
o Execuție depozit subteran

Detalii Proiect Dezvoltarea Muzeului Național de Istorie Naturală „Gr. Antipa

Definirea problemei
Planurile de dezvoltare pe termen lung ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Gr.
Antipa” sunt frânate de lipsa spațiului disponibil, în raport cu:

 Numărul actual de vizitatori
 Posibilitățile de dezvoltare a colecțiilor științifice
 Integrarea muzeului într-o strategie turistică a Bucureștiului
 NU se poate construi  supra-teran în perimetrul  Pieței  Victoriei,  în acord cu

Planul de Urbanism Zonal în vigoare

Soluție propusă
Construirea unui SUBSOL pe două nivele care să ofere următoarele funcționalități:

 Spații multifuncționale/expoziționale pentru public
 Spații de depozitare pentru patrimoniul muzeal

Detalii tehnice
Suprafață curte 14.155m2

Amprentă clădire actuală 1.956m2

Amprentă propusă subsol 7.048m2

Suprafață totală subsol 14.096m2

din care,
spații pentru public 4.000m2

spații de depozitare 10.096m2

Rezultate așteptate
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Extinderea muzeului va genera următoarele beneficii:

1. Organizarea optimă a programelor cultural-educaționale și de valorificare a
patrimoniului (expoziții temporare, etc.)

2. Depozitarea colecțiilor in condiții optime de climat și securitate
3. Dezvoltarea  colecțiilor  în  spațiile  nou  construite,  inclusiv  pentru  colecții

aflate în dificultate la oricare alte muzee de profil din țară
4. Creșterea  substanțială  a  numărului  de  vizitatori,  prin  folosirea  spațiilor

expoziționale nou creaste, ceea ce ar îmbunătăți sustenabilitatea financiară a
Muzeului însusi

5. Dezvoltarea activității de cercetare și curatorială a patrimoniului în spațiile
care ar fi eliberate în vechea clădire a Muzeului

Idee ilustrație de temă (vezi detalii in Anexa 3)
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Proiecte în cadrul programului Cercetarea patrimoniului
Sub-programul Evaluarea diversitaţii taxonomice si genetice a faunei din Romania

1. Cercetarea distributiei  speciilor din genul  Myrmecophyllus  in Romania; proiect in
colaborare cu: Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian
Academy of Sciences and Naturalis Biodiversity Center

2. Studiul faunei de ortoptere (Insecta: Orthoptera) din Dobrogea - Realizarea unui
atlas  cu  speciile  de  ortoptere  din  Dobrogea  (incluzand  Romania  si  Bulgaria)  –
realizarea unui determinator de teren cu fotografii,  chei de determinare, harti  de
distributie, analize acustice 

3. Studii de bioacustica si genetica la speciile genului  Isophya (Insecta: Orthoptera:
Phaneropteridae) 

4. Studii genetice pe reprezentanti ai anumitor grupe de paianjeni si pe  endosimbiontii
bacterieni ai acestora.  - Evidentierea unor legaturi intre endosimbiontii urmariti si
anumite caracteristici ale indivizilor purtatori.

5. Aspecte de filogeografie la specia Austropotamobius torrentium in muntii Carpati si
Balcani - Stabilirea patternului filogeografic la specia A. torrentium in Carpati si rolul
ultimei glaciatiuni in distributia si speciatia acesteia 

6. Studiul taxonomic şi morfologic al unor crustacee decapode Marea Neagra
7. Zoogeografia decapodelor dulcicole din Romania
8. Evaluarea  diversitatii  taxonomice  a  acarienilor  plumicoli  (Acarina:  Analgoidea)

ectoparaziti  pe  pasarile  din  Rezervatia  Biosferei  Delta  Dunarii;  -  -  Stabilirea
structurii  taxonomice a populatiilor  de ectoparaziti  întalnite pe pasarile  din Delta
Dunarii  si  cercetarea  dinamicii  acesteia;  Cercetarea  dinamicii  prevalentei  si
intensitatii  infestarilor în timpul perioadelor prenuptiala si postnuptiala. Publicarea
rezultatelor obtinute în reviste stiintifice de prestigiu.

9. Evaluarea diversitatii taxonomice a acarienilor uropodide (Acarina: Mesostigmata:
Uropodina); 

10.Studiul taxonomic si parazitologic al ectoparazitofaunei pasarilor din Romania
11.Cercetarea structurii si dinamicii sezoniere si multianuale a faunei ectoparazitare de

pe pasarile din Delta Dunarii
12.Analiza variabilitatii genetice a populatiilor de Helix pomatia din Romania ; 
13.Genetica populatiilor speciei invazive Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) in

Marea Neagra 
14.Fauna Bucurestiului-studiu pe ingluvii de Asio otus din Bucuresti si imprejurimi 
15.Studiul faunei de mamifere din România

Sub-programul Evaluarea diversitaţii taxonomice si genetice a faunei mondiale
1. Evaluarea  diversitatii  taxonomice  a  acarienilor  plumicoli  (Acarina:  Analgoidea)

ectoparaziti pe pasarile din Africa (zona costiera a Marocului) 
2. Evaluarea  diversitatii  taxonomice  a  acarienilor  plumicoli  (Acarina:  Analgoidea)

ectoparaziti pe pasarile din Asia (India) 
3. Studiul  morfologic,  taxonomic  si  sistematic  al  ectoparazitofaunei  paseriformelor

(Aves: Passeriformes) de pe teritoriul statului indian Meghalaya
4. Cercetarea diversităsii faunei ectoparazitare a păsărilor din Regatul Maroc
5. Diversitatea genetica a speciei Corbicula fluminea (Müller, 1774) in Europa
6. Diversitate genetica  Mya arenaria in Oceanul  Atlantic,  M. Mediterana  si  Marea

Neagra
7. Studiul crustaceelor cavernicole din regiunea de N-E a Indiei
8. Studiul crustaceelor de pe coasta africana de N-V a Atlanticului
9. Studiul crustaceelor cumacee din Puerto Rico
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10.Cercetarea diversitatii arahnologice de pe teritoriul statului indian Meghalaya
11.Cercetarea diversitătii arahnologice din Regatul Maroc

Sub-programul Expediții științifice
12.Expeditii  stiintifice  (Meghalaya,  India)  2017-2022  și  dezvoltarea  relațiilor  de

colaborare  cu  Departamentul  de  Zoologie  al  Lady  Keane  College  din  Shilong
(Meghalaya). Explorarea unei zone în care există specii de păsări a căror faună
ectoparazitară a fost extrem de puțin cercetată, cu scopul de a aduce contribuții noi
și  semnificative  la  cunoașterea  acesteia;;  Colectarea  de  material  biologic
(ectoparaziți  ai  păsărilor);Imbogățirea  patrimoniului  MNINGA cu material  biologic
valoros din punct de vedere științific

13.Expediții  stiintifice în  Maroc 2017-2022 și  dezvoltarea relațiilor  de colaborare cu
Institutul Științific al Universității Mohammed V din Rabat (Maroc). Explorarea unor
zone de pe teritoriul Marocului mai puțin cercetate cu scopul de a aduce contribuții
noi la cunoașterea faunei acestora; Colectarea de material biologic (nevertebrate și
vertebrate).

Proiecte  în  cadrul  programului  Evidenţa,  conservarea şi  protejarea patrimoniului
muzeal

1. Centralizarea bazelor de date access si xls (server, soft, resursa umana)
În ceea ce priveşte managementul evidenţei colecţiilor MNINGA, un proiect foarte
important este acela al constituirii unei baze de date centralizate, care să unească
toate bazele de date configurate pentru diversele tipuri de colecții (respectiv grupe
taxonomice de animale).

2. Eficientizarea utilizarii spatiilor de depozitare actuale
Se prin achizitionare de mobilier specific si reorganizare de colectii stiintifice. De la
2132 m3 ne propunem sa ajungem la 2800 m3 spatiu de depozitare.

3. Continuare  procesului  de  clasare  în  categoriile  juridice  fond  şi  tezaur  pentru
bunurile  de  importanţă  naţională  şi  cele  de  importanţă  excepţională  aflate  în
patrimoniul ştiinţific.
Scopul: promovarea bunurilor de importanţă ştiinţifică excepţională şi deosebită din
patrimoniul MNINGA, înscrierea bunurilor clasate în Inventarul patrimoniului cultural
naţional mobil şi facilitarea accesului la conţinutul cultural.

4. Evidenţa prin baze de date (access si xls) și fise analitice de evidenta (programul
DocPat) a bunurilor de importanţă ştiinţifică apartinand colectiilor Muzeului “Grigore
Antipa”.
Scopul:  o  bună  gestiune  şi  păstrare  a   datelor  de  identificare  a  bunurilor  de
importanţă  ştiinţifică,  creşterea  eficienţei  de  utilizare  (valorificare)  a  informaţiilor
oferite de colecţiile muzeului-mărturie a biodiversităţii la nivel naţional şi mondial.

5. Conservare  preventivă,  identificare  şi  măsuri  întreprinse  pentru  bunurile  de
importanţă ştiinţifică care necesită activităţi de conservare curativă şi restaurare
Scopul:  asigurarea  condiţiilor  optime  pentru  păstrarea/expunerea  patrimoniului
ştiinţific  muzeal   şi  contracararea acţiunii  tuturor  factorilor  care  sunt  implicaţi  în
deteriorarea şi distrugerea bunurilor de importanţă ştiinţifică.
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Proiecte în cadrul programului Valorificarea patrimoniului muzeal
2017
Antipa – Acasa la Botoșani -  expoziție temporară realizată în parteneriat cu Muzeul
Municipiului Botosani cu ocazia omagierii a 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa.
Expoziția urmează a fi vernisată în decembrie 2017 și va cuprinde panouri cu fotografii sau
facsimile a unor diplome și  distincții  primite de Grigore Antipa de-a lungul întregii  sale
cariere  științifice.  Expoziția  va  cuprinde  și  obiecte  personale  ale  marelui  savant  sau
preparate biologice studiate de insuși Grigore Antipa. De numele lui Antipa este legată
expunerea pentru prima oară în lume a dioramelor – vitrine tridimensionale închise printr-
un geam, în care speciile sunt prezentate pe categorii de habitate, în poziții naturale şi
proiectate pe un fundal pictat care sugerează peisajul în care trăiesc. 

Grigore Antipa și Familia Regală a României -  După un doctorat strălucit finalizat la
Jena cu acordarea distincției summa cum laudae de către marele biolog Ernst Haeckel,
Grigore Antipa se întoarce în România și obține în anul 1892 o audiență la Regele Carol I.
Acesta a fost momentul care a marcat începutul unei cariere prodigioase desfășurată de
savantul român în următorii  52 de ani, carieră care în primii  22 de ani a beneficiat de
înaltul  patronaj al Regelui Carol I.  Însuși Grigore Antipa descria influența deosebită pe
care Regele a avut-o asupra carierei sale ”drept cel mai mare noroc, pe care l-am avut în
viață, faptul că mi-a fost îngăduit ..., să mă pot apropia și să ascult din gura sa proprie,
învățămintele și sfaturile sale părintești...Până la sfârșitul vieții sale, Regele a urmărit apoi
de aproape toate lucrările mele, atât la Pescării și la Muzeu, cât și în toate direcțiile în care
a trebuit să îmi desfășor o activitate, și în tot timpul m-a încurajat, sfătuit și apărat!”
Studiul  arhivei  documentare  a  Muzeului  care  îi  poartă  numele  permite  reconstituirea
parțială  a  relației  dintre  Grigore  Antipa  și  Familia  Regală  a  României.  Astfel,  prin
intermediul semnăturilor păstrate în Cartea de Onoare a Muzeului, au putut fi reconstituite
27  de vizite  ale  membrilor  Familiei  Regale  a  României  la  Muzeul  condus  de  Grigore
Antipa. De asemenea, arhiva documentară și fotografică a Muzeului de Istorie Naturală
”Grigore  Antipa”  păstrează  valoroase  fotografii  din  călătoriile  Familiei  Regale  în  Delta
Dunării.

Rusia  –  file  de  natură  –  expoziție  temporară  de  fotografie  de  natură  realizată  în
colaborare cu Centrul Cultural Rus din București. Fotografiile expuse au fost premiate la
diferite competiții de prestigiu din Rusia.

Wildlife România 2017 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

2018
100  de  ani  de  zoologie  în  România   -  expozitie  temporară  propusă  în  cadrul
programului Centenar -   va fi rezultatul unei colaborari intre marile centre universitare:
Iasi,  Bucuresti,  Cluj  dar  și  Muzee  de  Istorie  Naturală  din  tară,  muzee  ce  gazduiesc
impresionante  dovezi  ale  patrimoniului  natural  al  Romaniei.  Expoziția  temporară  de
fotografie  va  oglindi  o  istorie  a  zoologiei  in  Romania,  o  rememorare  a  personalitatilor
marcante din acest domeniu în ultimii 100 de ani.  

Biodiversitatea din farfurie –  expoziție temporară care propune vizitatorilor un periplu
prin culturile gastronomice și preferințele legate de consumul diferitelor animale în lumea
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întreagă. Urmărim o educare gastronomică a vizitatorilor prin informațiile ce le vom furniza
in cadrul acestei expoziții. 

Culorile prind aripi –  expoziție temporară de fluturi tropicali vii  reprezintă o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup de animale cu un mod de viață fascinant,
admirând  totodată  bogăția  de  forme și  culori  atât  de  caracteristică  fluturilor  diurni  din
zonele tropicale. Cu toate că nici una dintre speciile prezente în cadrul expoziției nu este
amenințată cu dispariția, frumusețea și  fragilitatea exponatelor vii  ne vor atrage atenția
asupra necesității conservării acestor insecte delicate prin măsuri specifice. 

Biodiversitatea  din  Bucuresti –  expoziție  temporară  care  își  propune  o  să  prezinte
biodiversitatea  animala  din  Capitală  dar  și  să  ofere  educatie  ecologică  vizitatorilor  cu
privire la importanta aceste biodiversitati urbane și modul in care depinde de fiecare dintre
noi  să o protejam!  Va fi  o expunere a faunei  din  oras cu prezentarea unor  specii  de
animale mai mult sau mai putin cunoscute precum păsări, mamifere, artropode, moluște,
amfibieni și reptile pe care le putem întâlni în spatele casei noastre sau în parc.

Wildlife România 2018 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

2019
Culorile prind aripi –  expoziție temporară de fluturi tropicali vii  reprezintă o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup de animale cu un mod de viață fascinant,
admirând  totodată  bogăția  de  forme și  culori  atât  de  caracteristică  fluturilor  diurni  din
zonele tropicale. Cu toate că nici una dintre speciile prezente în cadrul expoziției nu este
amenințată cu dispariția, frumusețea și  fragilitatea exponatelor vii  ne vor atrage atenția
asupra necesității conservării acestor insecte delicate prin măsuri specifice. 

Ilustrație  știintifică  –  fereastră  către  cunoaștere  -  Expoziție  temporara  de  desen
știintific  -  Arta detaliului – ilustrația știintifică – expoziție temporară  care va cuprinde
reproduceri după desene știintifice realizate de-a lungul timpului de ceretătoriii Muzeului
sau de colaboratori ai acestora. Expoziția va contribui la popularizarea științei în general.

Wildlife România 2019 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

Casele animalelor  – Expoziție temporară ce își propune să ne prezinte diferite tipuri de
adaposturi construite de animale. Ca și noi, toate animalele au nevoie de adăpost pentru a
trăi. Un adăpost le protejează de căldură, de frig, de ploaie și de dușmani. Expoziția va
cuprinde atat panouri grafice cat și exponate din colecțiile Muzeului. 

2020
Culorile prind aripi –  expoziție temporară de fluturi tropicali vii  reprezintă o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup de animale cu un mod de viață fascinant,
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admirând  totodată  bogăția  de  forme și  culori  atât  de  caracteristică  fluturilor  diurni  din
zonele tropicale. Cu toate că nici una dintre speciile prezente în cadrul expoziției nu este
amenințată cu dispariția, frumusețea și  fragilitatea exponatelor vii  ne vor atrage atenția
asupra necesității conservării acestor insecte delicate prin măsuri specifice. 

Wildlife România 2020 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

Taxidermia –  intre știință  și  artă  – expoziție  temporară (adusă de la  Muzeul  din
Viena)- Dorința omului de a păstra ființele vii în stare impecabilă nu este nouă, dacă ne
gândim la mumificarea oamenilor și a animalelor din Egiptul Antic. Începând cu secolul al
XIX-lea, cererea de trofee de vânătoare atrăgătoare a crescut, ceea ce a dus la noi tehnici
de conservare și taxidermie. În timp ce aceste obiecte timpurii sunt astăzi de mare valoare
istorică, ele nu mai îndeplinesc cerințele unei taxidermii moderne, care nu are prea multe
în comun cu animalele "umplute cu paie" din trecut. În schimb, taxidermia secolului XX
utilizează materiale și tehnici de ultima generație, cum ar fi spumă poliuretanică și rășini
epoxidice,  congelare  criogenică  și  tratament  în  vid,  periere  de  aer  și  instrumente  de
precizie pentru atingerea aceluiași scop: să păstreze cât mai mult timp animalul și să fie
cât mai asemănător cu cel viu.  Expoziția specială " Taxidermia – intre știință și artă " de
la NHM Viena oferă o fascinantă privire asupra istoriei de 200 de ani a taxidermiei, care
dezvăluie  modul  în  care  arta  de  conservare  sa  schimbat  de-a  lungul  secolelor,  iar
producătorii de modele sunt astăzi capabili să aducă specii ”dispărute înapoi la viaţă”.

2021
Culorile prind aripi –  expoziție temporară de fluturi tropicali vii  reprezintă o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup de animale cu un mod de viață fascinant,
admirând  totodată  bogăția  de  forme și  culori  atât  de  caracteristică  fluturilor  diurni  din
zonele tropicale. Cu toate că nici una dintre speciile prezente în cadrul expoziției nu este
amenințată cu dispariția, frumusețea și  fragilitatea exponatelor vii  ne vor atrage atenția
asupra necesității conservării acestor insecte delicate prin măsuri specifice. 

Wildlife România 2021 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

Animale  din  legendele  și  credințele  poporului  român  –  expoziție  temporară  în
colaborare cu Muzeul Taranului Roman și Muzeul Satului. Expoziția va cuprinde piese din
patrimoniul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” dar și costume populare
și inregistrari video sau audio cu diferite obiceiuri și credințe populare ce au ca subiect
specii din fauna Romaniei. Expoziția propusă va sublinia legatura seculară creată între
tăranul roman și vietuitoarele codrului și ne va invața cum să protejam și să cunoastem
mai bine obiceiuri de mult uitate!
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2022
Culorile prind aripi –  expoziție temporară de fluturi tropicali vii  reprezintă o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup de animale cu un mod de viață fascinant,
admirând  totodată  bogăția  de  forme și  culori  atât  de  caracteristică  fluturilor  diurni  din
zonele tropicale. Cu toate că nici una dintre speciile prezente în cadrul expoziției nu este
amenințată cu dispariția, frumusețea și  fragilitatea exponatelor vii  ne vor atrage atenția
asupra necesității conservării acestor insecte delicate prin măsuri specifice. 

Wildlife România 2022 - Expoziție de fotografie de natura - Expoziţia se află la a doua
ediție și va reuni lucrări din portofoliul mai multor fotografi pasionaţi de natură. Printurile
sunt  executate pe pânză de pictură canvas şi  redau frumusețea și  diversitatea naturii
sălbatice  din  România.  Lucrările  vor  rămâne  expuse  în  cadrul  Muzeului,  expoziția
temporară urmând să facă parte din circuitul de vizitare al Muzeului.

Expoziție de carte veche – expoziție temporară organizată de Muzeu prin care va fi pus
în valoare patrimoniul detinut de Biblioteca Muzeului. Fondul de carte veche păstrează
2.200 volume, tipărite între anii 1649 şi 1945. 

Proiecte în cadrul programului Educație muzeală

Proiecte pentru școlari și preșcolari 
1. ArtAntipa  - Sedinţe de pictură pentru elevi, desfășurate în perioada anului școlar -

Activitati: 40 ateliere ( 40 ateliere de pictura si zoologie)
2.  Ateliere de imaginatie și creație improvizată - Holy Molly - Proiect de creație și

imaginație  dedicat  prescolarilor  și  școlarilor  mici.  Activități:  24 (  24  ateliere  de
creatie)

3. Întâlniri cu Roni si Dodi - program pentru copii (preşcolari şi şcolari), susţinute de
către cercetătorii Muzeului şi păpuşile de tip “Muppets”. Întâlnirile  interactive, pline
de întrebări şi răspunsuri surprinzătoare, bogate în informaţii accesibile sunt fixate
în  memoria  participanţilor  prin  dialog  cu  păpuşile  și  îi  vor  purta  pe  copii  prin
fascinanta biodiversitate a Pământului. Activități: 6 intâlniri/an școlar/sezon

4.   Școala de vară este un program de vacanţă cu activităţi  teoretice şi  practice
având  ca  subiect  cunoaşterea,  prepararea  şi  conservarea  diferitelor  grupe  de
animale după standardele specifice muzeelor de istorie naturală. Grupul tinta: elevii
cu  vârste  cuprinse  între  9  şi  14  ani  Activități:  8  module/sezon  cu  lecţii  zilnice
teoretice şi practice.

5.  Citizen  Science  -  Muzeul  dezvolta  programe  pe  termen  lung  de  studiu  al
biodiversitatii  si habitatelor urbane, precum si a ariilor invecinate. Scopul acestui
proiect este de a implica comunitatea locala in studiul faunei urbane si nu numai.
Avem nevoie de ajutorul publicului in proiectele noastre de cercetare, prin postarea
pe un site dedicat a unei fotografii cu un animal intalnit in timpul unei plimbari in
parc, in timpul unei vizite la niste prieteni etc..– Muzeul nu o poate face singur,
implicarea comunitatii este foarte importanta! Grupa de varsta- familiile cu copii cu
varste de peste 7 ani.

6.  Muzeul Antipa în școala ta – proiectul propune o abordare nouă a relației școală
– Muzeu prin organizarea unor laboratoare/ateliere în unele școli din București/țară.
Specialiști ai Muzeului vor susține laboratoare practice de zoologie, pot raspunde
intrebarilor  elevilor  chiar  la  ei  in  scoala/clasa.  Proiectul  se  adreseaza elevilor  –
clasele V-XII. Activități: 10 Lectii deschise/ateliere 
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7. Academia copiilor/ -  jocuri  si  activitati  distractive,  avand ocazia  sa-si  valorifice
aptitudinile adecvate traiului in natură si sa descopere lucruri noi, care sa-i ajute in
excursiile pe care le vor efectua in viitor. Cursul include scurte prezentari Power
Point si multe activitati practice, simulari. Grup tinta: 8-12 ani. Activități: 4 module –
12 ateliere

8. Corabia vacantei pentru scolari - Sedinţe de artă vizuală pentru elevi, desfasurate
pe perioada vacantelor - Activitati: 40 ateliere ( 40 ateliere de pictura si zoologie)

9. 5 licee 5 muzee - proiect cultural  dedicat elevilor de liceu, prin care se doreste
incurajarea  participarii  tinerilor  la  manifestari  culturale  prin  declansarea  unei
„epidemii sociale” in randul acestora de vizitare a muzeelor, sub forma unui concurs
intre 5 licee din municipiul Bucuresti. Activitati: 11 (10 ghidaje tematice asigurate de
specialistii muzeului, 1 test on line cu 10 intrebari legate de expunerea permanentă)

10. O noapte printre giganți - Muzeul oferă periodic copiilor între 6 şi 12 ani ocazia de
a petrece o noapte în incinta instituţiei,  înconjuraţi  de piesele de patrimoniu. La
poalele vestitului  schelet de Deinotherium gigantisimum este amenajat un spaţiu
pentru dormit, cu saci, corturi şi saltele. În urma înscrierilor, 20 de copii se întâlnesc
într-o seară de vineri cu specialiştii Muzeului, ca să facă împreună cu aceştia un tur
în expoziţia permanentă, apoi se întind la poveşti şi legende despre animalele pe
care tocmai le-au întâlnit pe traseu. Grupul tinta: copii între 6 şi 12 ani

11. Clubul  savanţilor  trăsniti  pentru  scolari: proiect  de  educatie  si  divertisment
dedicat  copiilor  cu  varste  cuprinse  intre  4  si  12  ani.  Activitati:  24  (  24  ateliere
tematice de prezentare si verificare a fenomenelor fizice si chimice prin experimente
stiintifice realizate in direct, in cadrul unui spectacol pentru parinti si copii).

12. Ateliere de sculptat dovleci -  proiect de educatie si divertisment dedicat copiilor
cu varste cuprinse intre 5 si 14 ani. Activitati: 2 ateliere organizate in luna octombrie
pentru a marca sarbatoarea de Halloween.

Proiecte pentru studenți:
13. Practica de vară – Ateliere/prelegeri pentru studentii la Facultatile de Biologie din

tara  -  Studenţii  devin  cercetători  pentru  câteva  ore  şi  descoperă  misterele
procesului  de  cercetare.  Cercetătorii  Muzeului  îi  vor  încuraja  să  le  adreseze
întrebări despre specimenele pe care le pot observa pe parcursul vizitelor în colecţii
şi  depozitele  Muzeului.  Studenţii  vor  putea  vizita  Laboratorul  de  Biologie
Moleculară, unul dintre cele mai moderne, din tara.

14. Clubul  cercetătorilor/  Azi  discutăm...știință:  În  prima joi  a  fiecărei  luni  clubul
cercetătorilor vă invită să faceți cunoștiință cu personalități din diferite domenii ale
științei românești. Participanții vor fi întâmpinați cu un ceai sau o cafea gratuită și
invitați  la  discuții  deschise  pe  diferite  teme  de  cercetare  actuale.  Activitati:  12
prelegeri  deschise  pe  diferite  teme  ținute  în  fiecare  lună  a  anului.  Grup  tinta:
Adolescenți și persoane peste 18 ani.

15. O  zi  din  viata  unui  cercetator  la  Muzeul  Antipa  –  Proiectul  isi  propune
mediatizarea  profesiei  de  cercetator,  familiarizarea  publicului  larg,  a  elevilor  si
studentilor cu activitatile zilnice: lucru in laborator, desen stiintific, analiza datelor in
vederea  pregatirii  unui  articol  stiintific.  Activitati:  12/an  -6  vizite  in  laboratoare
insotite 6 prezentari ppt despre cercetatorul pe care il vor vizita. 

16. Lucrare de Licență la Muzeul Antipa – studenții facultaților de Biologie din țară
sunt îndrumați în activitatea de pregătire a lucrarilor de licență de către specialiștii
din Muzeu. Activități: 5 lucrari de licență coordonate/an universitar.
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Proiecte pentru familii si adulti:
17. La Antipa, în spatele scenei - conferinte în care specialiștii instituţiei destăinuie

publicului  câteva dintre secretele activităţii  lor  de cercetare ştiinţifică: metode de
colectare  sau  observare  a  materialului  biologic,  tehnici  de  preparare  după
standarde  muzeale  şi  practici  de  conservare  a  pieselor  din  colecţiile  ştiinţifice
muzeale şi expoziţia permanentă precum şi activitatea lor publicistică. Activitati: 21 (
21 conferinte, insotite de o mica demonstratie practica)

18. Duminică de Muzeu - interactiv şi interdisciplinar dedicat familiilor, programul se va
desfăşura lunar şi va ţine cont de vacanţele şcolare. Astfel, în ultima duminică a
fiecărei  luni,  de  la  ora  11.00,  cercetătorii  muzeului/  personalitati  ale  știintei  din
Romania  vor  susţine  diferite  activităţi  de  transmitere  de informaţii  din  domeniile
biologiei şi etnografiei mondiale. Activitati: 12 conferinte.

19. Noaptea Muzeelor: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” participă
la programul european Noaptea Muzeelor, lansat în 2004. Ca în fiecare an, în data
de  17  mai,  Muzeul  „Antipa”  marcheză  sărbătoarea  cu  o  serie  de  evenimente
speciale.

20. Noaptea  cercetătorilor -  este  evenimentul  la  care  pasionații  de  știință  sunt
provocați să descopere cum se realizează colectarea, prepararea și identificarea
insectelor, păianjenilor, fluturilor, vertebratelor și mamiferelor aflate în patrimoniul
Muzeului. Mai mult, tinerii, profesorii și publicul prezent vor avea în program o serie
de discuții  interactive, aplicații  practice și  experimente spectaculoase la care vor
putea asista. Activitati: 10 ateliere 

21. Ziua colectiilor deschise – Muzeul va oferi comunitatii, periodic (1 vizita la 2 luni)
posibilitatea  de  a  vizita  depozitele  in  care  sunt  pastrate  colectiile  stiintifice  ale
Muzeului.  Proiectul  are  ca  scop  popularizarea  colectiilor  oferind  publicului  larg
experienta unica de a vizita colectiile stiintifice din patrimoniului stiintific al MNINGA
Activitati: 12/an -6 vizite in depozite insotite de 6 prezentari ppt despre colectiile si
depozite ce vor fi vizitate

22. Conferentiar  pentru o zi,  la  Antipa –  Proiectul  se adreseaza tinerilor  (elevi  si
studenti)  pasionati  de lumea vie,  care doresc sa sustina “conferinte  stintifice” la
Muzeul  Antipa.  Conferentiarii  vor  fi  selectati  de specilistii  muzeului  si  “antrenati”
pentru  a  indeplini  cu  success  misiunea  propusa.  Activitati:  10  -  conferinta  si  5
“ateliere de pregatire a conferintei”

23. Ghidaje tematice cu ocazia unor zile internationale – acest proiect, dezvoltat de
Muzeul Antipa isi propune, ca pornind de la calendarul zilelor internationale care au
legatura cu biodiversitatea si sanatatea Planetei, sa isi puna in valoare patrimoniul
stiintific si sa imbogateasca cunostiintele publicului privind probleme importante de
conservare a naturii. În aceaste zile speciale se vor tine 20 de ghidaje tematice. 

24. Ziua ADN (“DNA day”) 25 aprilie: Program dedicat Zilei Internationale a ADN în
cadrul  căruia  va  avea  loc  comemorarea  a  2  evenimente  fundamentale  pentru
ştiinţă:  descoperirea  structurii  de  dublu  helix  a  ADN   şi  finalizarea  proiectului
Genomul Uman. În acest context, se vor elabora diferite activităţi la care vor putea
participa toţi cei interesaţi de domeniul biologiei moleculare şi geneticii, începând de
la  copii  şi  până la  studenţi,  biologi,  cercetători.  Activităţile  tematice  (7)  expoziţii
„DNArt”(„DNA  World”-  secţiune  care  va  curpinde  o  gamă  largă  de  imagini
spectaculoase avand  ca  subiect  AND)  “Unusual  DNA”-  folosirea  unor  elemente
inedite pentru simbolizarea dublului helix ADN -fructe, legume, lut, metal, monezi,
sârmă,  baloane,  origami,  mărgele,  dulciuri;  “Vizită  în  laboratorul  de  Biologie
Moleculară din cadrul Muzeului. 

25. Târguri animale companie – târg de animale de companie destinant in special
copiilor. Iubitorii de animale vor putea să aleagă animale de companie sau sa le
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rasfete.  Vor  putea afla  parerile  unor  specialisti  (medici  veterinari,  cercetatori)  in
legatura cu diferite aspecte ale comportamentului acestora.  Copiii vor fi aşteptaţi cu
multe surprize: jocuri, concursuri  amuzante şi multe cadouri. Scopul acestui târg
este să stârnească interesul copiilor pentru natura. Activități: 1 targ/sezon estival
(targ ce va avea loc în curtea Muzeului)

26. Târguri de carte pentru copii - târg de carte destinat exclusiv copiilor. Iubitorii de
lectură vor putea să aleagă cele mai frumoase cărţi pentru copii softuri educaţionale
şi e-readere. Copiii vor fi aşteptaţi cu multe surprize: jocuri, concursuri amuzante şi
multe cadouri. Scopul acestui târg este să stârnească interesul copiilor pentru citit şi
să transforme lectura într-un mijloc de relaţionare între părinţi şi copii. Activități: 1
targ/sezon estival (targ ce va avea loc în curtea Muzeului)

27. Atelier de fotografie a lumii  vii  pentru adulti  (FotoZoologica)  -  Proiectul  își
propune să inițieze doritori în tainele fotografierii lumii vii. Cei interesați vor putea să
învețe să fotografieze animale în natură de la căprioară la cărăbuș. Naturaliști și
fotografi de natură vor fi cooptați pentru a transmite secretele meseriei lor. Activități:
1 curs/an 

28. Trasee de birdwatching in Bucuresti - Proiectul își propune să ofere publicului din
București  un  program  inedit.  Cei  interesați  vor  putea  să  meargă  impreună  cu
specialiști ornitologi ai muzeului în plimbari prin parcurile mari din București și prin
împrejurimi pentru a putea observa păsările în migrația de primăvară și toamnă.
Doritorii  vor putea să învețe să recunoască speciile de păsări  după înfățișare și
cîntec și de asemenea, vor putea învăța lucruri noi despre obiceiurile lor. Activitati:
8 ședințe: 4 în lunile aprlie –mai si 4 în septembrie-octombrie. Grup tinta: Persoane
adulte peste 18 ani

29. ”Vedeta lunii la Muzeu”: Proiectul își propune să pună în valoare câte un exponat
deosebit din patrimoniul științific al muzeului. În fiecare lună va fi ales un exemplar
care va fi expus atât în muzeu intr-un loc anume desemnat, cât și pe site-ul on-line.
Exemplarul  va  fi  acompaniat  de  explicații  suplimentare  despre  istoria  lui.  Va  fi
elaborat un chestionar în urma căruia se va organiza o tombolă, iar cei mai fideli
vizitatori vor fi premiați. Activități: 52 de exponate alese și tombole. Grup țintă: toate
categoriile de public.

Programe pentru seniori
30. Muzeul tuturor – program destinat seniorilor și desfasurat la sediul Muzeului va

cuprinde ghidaje tematice susținute de specialisti dar și conferinte pe diverse teme
din lumea vie. 

31. Muzeul tuturor –program destinat seniorilor dar care va fi alcatuit din conferințe pe
care specialiștii Muzeului le vor susține în Spitale internat pentru batranii care nu se
mai pot deplasa pana la sediul nostru

32. Program  de  voluntariat  pentru  seniori –  Muzeul  va  pune  la  dispoziția  celor
interesați,  persoanele  vârstnice  diferite  poziții  de  voluntar  prin  care  aceștia  pot
contribui la activitatea desfăsurată în instituție.

Proiecte în cadrul programului Marketing muzeal
An 1

- Cercetare  de  marketing  privind  perceptia  publicului  asupra  serviciilor  oferite  de
către  Muzeul  Național  de  Istorie  Naturală  ”Grigore  Antipa„  având  ca  scop
identificarea opiniei consumatorilor în legatură cu activitatea Muzeului;

- 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.
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An 2
- 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;

- Modernizarea paginii  web a Muzeului  cu scopul de a prezenta instituția și  de a
informa publicul asupra ofertei muzeului.

An 3
- Studiu  asupra  gradului  de  satisfacţie  a  publicului  cu  privire  la  desfașurarea

programelor educaționale în cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore
Antipa„ având ca scop îmbunătățirea atelierelor în funcție de categoriile de public;

- Dezvoltarea  unor  parteneriate  cu  instituțiile  de  învățământ  pentru  dezvoltarea
relației Școală – Muzeu;

- Menținerea unui grad ridicat de conștientizare a Muzeului în rândul publicului larg
cu ajutorul unor materiale de promovare specifice.

An 4
- Realizarea  unui  chestionar  de  satisfacţie  a  publicului  care  vizitează  expoziția

permanentă  a  Muzeului  având  ca  scop  identificarea  opiniei  pe  care  o  au
consumatorii cu privire la vizita în cadrul expoziției permanente;

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

An5
- Realizarea unei cercetări calitative (de tip focus-grup) care își propune să identifice

obișnuințele și atitudinile de consum cultural ale publicului țintă;
- Dezvoltarea  și  intensificarea  relațiilor  cu  mass  media  cu  scopul  promovării

activităților organizate de Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”;
- Crearea și întreținerea relațiilor cu bloggerii – formarea unui grup de bloggeri care

să participe activ la viața Muzeului și apoi să o transpună în paginile acestora.

8.  Alte  evenimente,  activități  specifice  instituției,  planificate  pentru  perioada  de
management.

Evenimente pentru atragerea de sponsorizări/donații

1. Sponsorizarea  unui  exponat  din  cadrul  expozitiei  permanente -  Proiectul  își
propune să organizeze licitații pentru sponsorizarea câtorva exponate deosebite ale
Muzeului ”Grigore Antipa”. Numele persoanei respective/companiei va fi afișat lângă
exponantul respectiv ca sponsor. Din fondurile strânse vor fi finațate diferite programe
educative din  cadrul  muzeului.  Activități:  10 licitații  în  10 luni   pentru 10 exponate
alese. Grup țintă: Adulți

2. Organizarea  unui  banchet –  decernarea  unor  distinctii  și  achiziționare  de  către
participanți a unui bilet dar și o licitație/prezentare a proiectelor de cercetare/educație
ecologică a publicului larg pe care societatea civilă doreste să le sustină prin donații

3. Prietenii Muzeului – program dedicat companiilor private din Romania ce doresc să
se implice prin sustinerea financiară în activitate generală a Muzeului. 

4. Cavalerii ordinului Antipa – va fi un program pentru voluntari tineri și pasionați de
natură  care  din  spectatori  și  simpli  vizitatori  pot  deveni  mesageri/organizatori  de
expozitii pe teme legate de protectia speciilor rare si vor avea si misiunea de a-i educa
pe cei mai mici decat ei in spiritul respectului pentru natura. 
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de
cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către
autoritate, precum și a veniturilor insituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr.crt. Categorii 2017(august-
decembrie)
-mii lei-

2018

-mii
lei-

2019

-mii
lei-

2020

-mii
lei-

2021

-mii
lei-

2022(ianuarie-
iulie)
-mii lei-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 TOTAL VENITURI, din
care
din care

6.060 23.939 12.432 46.832 38.832 5.997

1.a. venituri proprii, 1.500 3.750 3.850 4.000 4.000 2.050

din care

       1.a.1. venituri din
activitatea de baza

1.000 3.100 3.200 3.350 3.350 1.700

       1.a.2. alte venituri
proprii

500 650 650 650 650 350

1.b. subventii/alocatii 4.424 19.989 8.382 42.632 34.632 3.747

1.c. alte venituri 136 200 200 200 200 200

2 TOTAL  CHELTUIELI,
din care

6.060 23.939 12.432 46.832 38.832 5.997

2.a.  Cheltuieli  de
personal,

1.470 3.970 3.970 3.970 3.970 2.070

din care

         2.a.1. Cheltuieli
cu salariile

1.400 3.900 3.900 3.900 3.900 2.000

         2.a.2.  Alte
cheltuieli de personal

70 70 70 70 70 70

2.b.  Cheltuieli  cu
bunuri si servicii,

2.977 6.662 6.662 6.662 6.662 3.727

din care

         2.b.1.Cheltuieli
pentru proiecte

1.400 2.582 2.582 2.582 2.582 1.300

         2.b.2. Cheltuieli
cu colaboratorii

250 500 500 500 500 250

         2.b.3. Cheltuieli
pentru  reparatii
curente

100 1.200 1.200 1.200 1.200 600

         2.b.4. Cheltuieli
de intretinere

1.150 2.303 2.303 2.303 2.303 1.500

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

77 77 77 77 77 77

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

136 200 200 200 200 200

2.d.  Cheltuieli  de
capital

1.477 13.107 1.600 36.000 28.000 0
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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 2017 şi a estimărilor pentru anii 2018-2022, precum şi limitele
de  cheltuieli  stabilite  pentru  ordonatorii  principali  de  credite,  elaborata  de  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
5,2-5,7%, propunerile de buget pentru anul 2017 si estimarile anilor 2018-2022 sunt in
concordanta  cu  indicatorii  macroeconomici  cominicati  de  catre  Comisia  Nationala  de
Prognoza .Pentru perioada 2017-2022, 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, in 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
replia 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 in preturi curente si in raport
cu indicatorii fiecarei activitati prognozata a se realiza in perioada 2017-2022 la care se
adauga cheltuielile de intretinere si functionare.
Programul  de  investitii  raspunde  necesitatilor  desfasurarii  in  bune  conditii  a  functiilor
muzeului la care se adauga programele de dezvoltare si cele administrative. Pentru anul
2017  au  fost  intocmite  notele  de  fundamentare  privind  necesitatea  si  oportunitatea
cheltuielilor de investitii,  acestea fiind inaintate ordonatorului principal de credite pentru
aprobare, asa cum prevede H.G. nr.225/2014 pentru aprobarea normelor metodologice
privind prioritizarea investitiilor publice.

2. Numarul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului

Considerind  ca  an  de  referinta  anul  2016,  am  estimat  anual  cresterea  numarului  de
vizitatori, de la 269.696 in anul 2016 la 310.000 vizitatori in anul 2021, ceea ce va duce la
cresterea veniturilor proprii realizate din activitatea de baza. Se va insista pe transmiterea
catre publicul larg a informatiilor privind programele si proiectele ce se vor desfasura in
muzeu.
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2.1. la sediu;

Anul nr. de beneficiari nr. de bilete Venituri propuse (mii lei)
2017 140.000 100.000 1.000.000
2018 290.000 220.000 3.100.000
2019 300.000 230.000 3.200.000
2020 310.000 240.000 3.350.000
2021 310.000 240.000 3.350.000
2022 155.000 120.000 1.700.000

2.2. în afara sediului.

În ceea ce privește beneficiarii din afara sediului, am estimat numărul acestora ca fiind
suma  dintre  numărul  vizitatorilor  expozițiilor  temporare  organizate  în  afara  sediului  și
numărul beneficiarilor virtuali ai muzului (Internet+rețele de socializare). Pentru numărul de
beneficiari virtuali  ai muzeului s-a folosit următorul algoritm de calcul: în prezent există
minimum 1 postare /zi pe Facebook, al cărei impact ating eminimum 1000 de vizualizari
(beneficiari). Pentru fiecare din anii următori s-a prevăzut o creștere cu aproximativ 10%
pe an.

Anul Nr. de beneficiari 
2017 350.000
2018 390.000
2019 430.000
2020 470.000
2021 510.000
2022 560.000

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Nr.crt. Program Scurtă descriere a 

programului
Nr. 
Proiect
e în 
cadrul 
progra
mului

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program 

(lei)

An 1
1 Cercetarea 

patrimoniului
Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren. Evaluarea 
diversităţii taxonomice şi
genetice a faunei 
naționale și mondiale.

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din Romania

50.000

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale

25.000

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru păstrarea/
expunerea patrimoniului
ştiinţific muzeal. 
Elaborare fişe de 

5 Centralizarea bazelor 
de date în format digital

5.000

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale

50.000
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restaurare; 
contracararea acţiunii 
tuturor factorilor care 
sunt implicaţi în 
deteriorarea şi 
distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică. 
Evidenţa analitică a 
colecțiilor.

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur

10.000

Evidenţa prin baze de 
date (access si xls) și 
fise analitice de 
evidență (programul 
DocPat)

20.000

Conservare preventivă 55.000

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal

Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 
muzeu. Editarea revistei
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa". Întretinerea şi 
imbunatățirea expoziției 
permanente. 
Popularizarea activității 
de cercetare a 
muzeului.

4 Expoziția permanentă 425.000

Expoziția temporară 
Grigore Antipa și 
Familia Regală a 
României 

25.000

Congresul Anual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa

85.000

Publicarea Travaux du 
Museum d'Histoire 
Naturelle "Grigore 
Antipa"

20.000

4 Educatie 
muzeală

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

3 Noaptea cercetătorilor 10.000
La Antipa, în spatele 
scenei

5.000

Conferențiar pentru o 
zi, la Antipa

5.000

5 Marketing 
muzeal

Dezvoltarea unui studiu 
de vizitator care să 
identifice profilul 
consumatorului specific 
al Muzeului, dar și 
nevoile și așteptările 
publicului de la Muzeu

1 Cercetare de marketing 25.000

An 2
1 Cercetarea 

patrimoniului
Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren. Evaluarea 
diversităţii taxonomice şi
genetice a faunei 
naționale și mondiale.

3 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din Romania

220.000

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale

80.000

Expediții științifice 100.000
2 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 

5 Centralizarea bazelor 
de date în format digital

20.000

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale

190.000

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur

20.000

Evidenţa prin baze de 45.000
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deteriorarea şi 
distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică. 
Evidenţa analitică a 
colecțiilor.

date (access si xls) și 
fise analitice de 
evidență (programul 
DocPat)
Conservare preventivă 131.000

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal

Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 
muzeu. Editarea revistei
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa". Întretinerea şi 
imbunatățirea expoziției 
permanente. 
Popularizarea activității 
de cercetare a 
muzeului.

4 Expoziția permanentă 1.050.00
0

Expoziția temporară 
100 de ani de zoologie 
în România  - expozitie 
temporară propusă în 
cadrul programului 
Centenar

50.000

Congresul Annual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa

100.000

Publicarea Travaux du 
Museum d'Histoire 
Naturelle "Grigore 
Antipa"

20.000

4 Educație 
muzeală

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

3 Școala de vară 5.000
La Antipa, în spatele 
scenei

5.000

Conferențiar pentru o 
zi, la Antipa

5.000

5 Marketing 
muzeal

Dezvoltarea unui studiu 
de vizitator care să 
identifice profilul 
consumatorului specific 
al Muzeului, dar și 
nevoile și așteptările 
publicului de la Muzeu

1 Cercetare de marketing 45.000

An 3
1 Cercetarea 

patrimoniului
Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren. Evaluarea 
diversităţii taxonomice şi
genetice a faunei 
naționale și mondiale.

3 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din Romania

230.000

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale

75.000

Expediții științifice 115.000
2 Evidenţa, 

conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru păstrarea/
expunerea patrimoniului
ştiinţific muzeal. 
Elaborare fişe de 
restaurare; 
contracararea acţiunii 

5 Centralizarea bazelor 
de date în format digital

20.000

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale

200.000

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur

20.000
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tuturor factorilor care 
sunt implicaţi în 
deteriorarea şi 
distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică. 
Evidenţa analitică a 
colecțiilor.

Evidenţa prin baze de 
date (access si xls) și 
fise analitice de 
evidență (programul 
DocPat)

45.000

Conservare preventivă 120.000

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal

Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 
muzeu. Editarea revistei
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa". Întretinerea şi 
imbunatățirea expoziției 
permanente. 
Popularizarea activității 
de cercetare a 
muzeului.

4 Expoziția permanentă 1.180.00
0

Expoziția temporară 
Ilustrație știintifică – 
fereastră către 
cunoaștere - Expoziție 
temporara de desen 
știintific  

25.000

Congresul Annual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa

95.000

Publicarea Travaux du 
Museum d'Histoire 
Naturelle "Grigore 
Antipa"

20.000

4 Educație 
muzeală

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

3 Școala de vară 5.000
La Antipa, în spatele 
scenei

5.000

Conferențiar pentru o 
zi, la Antipa

5.000

5 Marketing 
muzeal

Dezvoltarea unui studiu 
de vizitator care să 
identifice profilul 
consumatorului specific 
al Muzeului, dar și 
nevoile și așteptările 
publicului de la Muzeu

1 Cercetare de marketing 45.000

An 4
1 Cercetarea 

patrimoniului
Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren. Evaluarea 
diversităţii taxonomice şi
genetice a faunei 
naționale și mondiale.

3 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din Romania

250.000

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale

80.000

Expediții științifice 100.000
2 Evidenţa, 

conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru păstrarea/
expunerea patrimoniului
ştiinţific muzeal. 
Elaborare fişe de 
restaurare; 
contracararea acţiunii 
tuturor factorilor care 

5 Centralizarea bazelor 
de date în format digital

20.000

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale

130.000

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur

20.000

Evidenţa prin baze de 45.000

61



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Plan de management 2017-2022

sunt implicaţi în 
deteriorarea şi 
distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică. 
Evidenţa analitică a 
colecțiilor.

date (access si xls) și 
fise analitice de 
evidență (programul 
DocPat)
Conservare preventivă 131.000

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal

Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 
muzeu. Editarea revistei
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa". Întretinerea şi 
imbunatățirea expoziției 
permanente. 
Popularizarea activității 
de cercetare a 
muzeului.

4 Expoziția permanentă 1.150.00
0

Expoziția temporară 
Animale din legendele 
și credințele poporului 
român 

20.000

Congresul Annual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa

85.000

Publicarea Travaux du 
Museum d'Histoire 
Naturelle "Grigore 
Antipa"

20.000

4 Educație 
muzeală

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

3 Școala de vară 5.000
La Antipa, în spatele 
scenei

5.000

Conferențiar pentru o 
zi, la Antipa

5.000

5 Marketing 
muzeal

Dezvoltarea unui studiu 
de vizitator care să 
identifice profilul 
consumatorului specific 
al Muzeului, dar și 
nevoile și așteptările 
publicului de la Muzeu

1 Cercetare de marketing 45.000

An 5

1 Cercetarea 
patrimoniului

Dezvoltarea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal prin cercetarea 
de teren. Evaluarea 
diversităţii taxonomice şi
genetice a faunei 
naționale și mondiale.

3 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei din Romania

125.000

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice 
a faunei mondiale

35.000

Expediții științifice 60.000

2 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 

5 Centralizarea bazelor 
de date în format digital

15.000

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale

80.000

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur

15.000

Evidenţa prin baze de 
date (access si xls) și 
fise analitice de 

25.000
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distrugerea bunurilor de 
importanţă ştiinţifică. 
Evidenţa analitică a 
colecțiilor.

evidență (programul 
DocPat)
Conservare preventivă 65.000

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal

Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 
muzeu. Editarea revistei
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa". Întretinerea şi 
imbunatățirea expoziției 
permanente. 
Popularizarea activității 
de cercetare a 
muzeului.

4 Expoziția permanentă 550.000

Expoziții temporară  de 
carte veche 

25.000

Congresul Annual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa

80.000

Publicarea Travaux du 
Museum d'Histoire 
Naturelle "Grigore 
Antipa"

20.000

4 Educație 
muzeală

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

3 Școala de vară 5.000

La Antipa, în spatele 
scenei

5.000

Conferențiar pentru o 
zi, la Antipa

5.000

5 Marketing 
muzeal

Dezvoltarea unui studiu 
de vizitator care să 
identifice profilul 
consumatorului specific 
al Muzeului, dar și 
nevoile și așteptările 
publicului de la Muzeu

1 Cercetare de marketing 45.000
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Anexa 1 Proiect de Regulament de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Național 
de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

PROIECT
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ
„GRIGORE ANTIPA”

CAPITOLUL I. 
Dispoziţii Generale

Art. 1. – MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”, denumit în
continuare Muzeu, este o instituţie publică de cultură şi ştiinţă, de importanţă naţională, cu
personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Culturii conform prevederilor Hotărârii
Guvernului  nr.  90/2010  privind  organizarea  si  funcţionarea  Ministerului  Culturii,  cu
modificările si  completările ulterioare si  ale Legii  nr.  311/2003 a muzeelor și  colecţiilor
publice, republicată.

Art. 2. – Muzeul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei
române în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament. 

Art. 3. – Muzeul are sediul în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 1, sector 1; toate actele,
facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de
indicarea  sediului,  sigla,  precum  şi  denumirea  autorităţii  publice  centrale  în  a  cărei
subordine funcţionează.

CAPITOLUL  II. 
Scopul şi Obiectul de Activitate

Art. 4. – Muzeul este o instituţie de cultură şi ştiinţă, de drept public, fără scop lucrativ,
aflată  în  serviciul  societăţii,  care  are  ca  obiective  colecţionarea,  menţinerea  evidenţei,
cercetarea  ştiinţifică,  documentarea,  conservarea  şi  restaurarea  bunurilor  culturale  de
importanţă  ştiinţifică,  precum  şi  protejarea,  dezvoltarea  şi  punerea  în  valoare  a
patrimoniului deţinut prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme ale comunicării către public.

Art.  5. – Muzeul este organizat astfel  încât,  pe lângă activităţile specifice unei instituţii
muzeale, să poată desfăşura şi activităţile unui centru de cercetare biologică.

Art. 6. – (1) Muzeul  îşi desfăşoară activitatea pe baza proiectelor de activitate care se
întocmesc anual, precum şi potrivit obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi pentru instituţie de
către Ministerul Culturii.
(2)  Muzeul  urmăreşte îndeplinirea scopului  şi  funcţiilor  sale principale prin următoarele
activităţii specifice obiectului său de activitate:
a) constituirea ştiinţifică, dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal;
b) evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut;
c) cercetarea  ştiinţifică,  în  baza  unor  programe  anuale  şi  de  perspectivă,  a
patrimoniului pe care îl deţine şi a mediului specific acestui patrimoniu;
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d) documentarea  în  vederea  depistării,  cunoaşterii  şi,  după  caz,  a  achiziţionării
pieselor de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;
e) conservarea,  restaurarea  şi  protejarea  bunurilor  culturale  de  patrimoniu  potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare;
f) expunerea  şi  prezentarea,  în  expoziţia  permanentă  şi  în  expoziţii  temporare,  la
sediul sau, precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;
g) punerea  în  valoare  şi  comunicarea  publică  prin  expoziţii  –  naţionale  şi
internaţionale, publicaţii şi comunicări, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice muzeografice şi
de ştiinţele naturii;
h) contactul  permanent  cu  publicul,  cu  mediile  de  informare,  cu  organizaţii
nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme
şi foruri internaţionale.
(3)  Pentru  realizarea  obiectului  său  de  activitate,  Muzeul  are  următoarele  atribuţii
principale:
    a) elaborează programele si proiectele culturale proprii, în concordanţă cu strategia
sectorială promovată de Ministerul Culturii;
    b) stabileşte măsuri tehnice, organizatorice şi economice pentru aducerea la îndeplinire
a programelor culturale aprobate şi răspunde de îndeplinirea acestora;
   c) propune Ministerului Culturii acţiuni culturale concrete şi, după aprobarea acestora,
răspunde de realizarea si desfăşurarea lor.
  d) răspunde pentru realizarea lucrărilor de reparaţii capitale, restaurare, conservare şi
protecţie a patrimoniului cultural mobil şi imobil aflat în administrarea sa;
  e)  colaborează  cu  toate  instituţiile,  organizaţiile  si  organismele  abilitate  de  lege  în
domeniu, pentru aplicarea măsurilor privind evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea
în valoare a bunurilor imobile şi mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional.

Art.7. – În realizarea atribuţiilor sale, Muzeul va respecta dispoziţiile actelor normative în
vigoare, precum şi deontologia profesională, aşa cum este definită în documentele emise
de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM).

CAPITOLUL III. 
Patrimoniul

Art.  8.  –  (1).  Patrimoniul  Muzeului  este  format  din   bunuri  mobile  şi  imobile  aflate  în
proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează, în condiţiile legii, cu
diligenţa unui bun proprietar.
(2). Patrimoniul  poate fi  îmbogăţit  şi  completat prin colectări  de pe teren, din expediţii,
achiziţii,  donaţii,  legate,  schimburi,  precum  şi  prin  preluarea  de  bunuri,  în  regim  de
comodat  sau  prin  transfer,  cu  acordul  părţilor,  din  partea  unor  instituţii  publice  ale
administraţiei  publice  centrale  şi  locale,  a  unor  persoane  juridice  de  drept  privat  sau
persoane fizice din ţară sau din străinătate.
(3).  Bunurile  mobile  şi  imobile  aflate  în  administrarea Muzeului  se gestionează potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei  fiind obligată să aplice măsurile de
protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.
(4). Muzeul are în administrare următoarele imobile, proprietate publică a statului:
a) imobilul  din  Bucureşti,  Şos.  Kiseleff  nr.1,  sector  1,   în  care  se  află  sălile  de
expoziţie, depozitele, laboratoarele şi birourile, sala de conferinţe, biblioteca, atelierele de
întreţinere, cafetăria şi standul-magazin;
b) terenul aferent.
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CAPITOLUL IV. 
Personalul şi Conducerea

Art. 9. – (1). Personalul Muzeului se structurează în: personal de conducere, personal de
specialitate şi personal auxiliar. 
(2). Ocuparea posturilor din cadrul Muzeului se face prin concurs sau examen, organizat
potrivit legii.
(3).  Personalul  contractual  al  Muzeului  va  respecta  normele  de  conduită  profesională
prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice.
(4). Personalul contractual al Muzeului poate sesiza autoritatea competentă conform art.
21 alin. (1), lit. a) şi lit. b) cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi
cu privire la constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat contractual
pentru  a-l  determina  să  încalce  dispoziţiile  legale  în  vigoare  ori  să  le  aplice
necorespunzător.
(5).  Persoana  împuternicită  să  primească  sesizările  privind  cazurile  de  încălcare  a
normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a Managerului.
(6). Concedierea personalului  Muzeului  sau încetarea raporturilor de muncă se face în
condiţiile legii. 
 
Art. 10. – (1). Muzeul este condus de un Manager, în baza şi în conformitate cu clauzele
contractului de management încheiat de acesta cu Ministrul Culturii, în condiţiile legii.
(2). Activitatea Managerului este sprijinită de un director adjunct științific şi un contabil şef,
numiţi în urma promovării concursului/examenului organizat în condiţiile legii, prin decizie
a Managerului.
 (3).  Managerul, directorul adjunct științific şi contabilul şef conduc şi răspund de buna
funcţionare  a  activităţii  Muzeului,  conform  prevederilor  cuprinse  în  contractul  de
management şi, respectiv ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art.  11.  –  (1).  Managerul  asigură  conducerea  Muzeului  şi  are  în  subordine  directorul
adjunct, contabilul şef şi următoarele structuri organizatorice: Compartimentul Audit Public
Intern, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă,
Compartimentul  Achiziţii,  Compartimentul  Juridic,  Compartimentul  Arhivă  și
Compartimentul Colectare fonduri. 
(2). Managerul are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
a) este ordonator terţiar de credite;
b) numeşte, organizează şi prezidează Consiliului de administraţie;
c) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;
d) îndeplineşte  obligaţiile  asumate  prin  contractul  de  management,  precum  şi
obiectivelor  şi  indicatorii  culturali  şi  economici  stabiliţi  prin  contractul  de  management
încheiat cu Ministerul Culturii;
e) asigură gestionarea şi  administrarea, în condiţiile  legii,  a integrităţii  patrimoniului
instituţiei;
f) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al
instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor
de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;
g) asigura  respectarea  destinaţiei  subvenţiilor  bugetare,  aprobate  de  Ministerul
Culturii;
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h) prezintă,  spre  aprobare,  anual,  programul  minimal  al  proiectelor,  acţiunilor  şi
ansamblul  manifestărilor  culturale  pe  care  urmează  să  le  realizeze  instituţia  în  anul
următor;
i) solicită  Ministerului  Culturii,  atunci  când  consideră  că  este  temeinic  şi  oportun,
modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei şi a programelor minimale;
j) elaborează şi  să aplică strategii  specifice în măsură să asigure desfăşurarea în
condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
k) coordonează  şi  răspunde  de  politica  de  personal  a  Muzeului,  cu  respectarea
prevederilor  legale,  dispune  demersurile  pentru  selectarea,  angajarea,  promovarea,
sancţionarea si încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor cu instituţia;
l) aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului din cadrul structurilor funcţionale ale
Muzeului în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat, potrivit
legii,  Muzeului,  şi  cu  obligaţiile  asumate  prin  contractul  de  management  încheiat  cu
Ministerul Culturii şi pe baza proiectelor de activitate avizate în prealabil.
m) soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea drepturilor salariale conform legii;
n) aprobă programarea concediilor de odihnă anuale ale salariaţilor Muzeului, conform
prevederilor legale;
o) organizează la nivelul instituţiei activitatea de audit public intern şi pe cea de control
financiar preventiv;
p) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;
q) prezintă trimestrial structurilor funcţionale competente din cadrul Ministerului Culturii
situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor,
a  proiectelor  şi  programelor  asumate,  inclusiv  măsurile  pentru  optimizarea  activităţii
acesteia, când este cazul;
r) ia  măsuri  pentru  asigurarea  pazei  instituţiei  şi  pentru  asigurarea  pazei  contra
incendiilor;
s) stabileşte măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a
normelor de securitate a muncii;
t) numeşte membrii Consiliului Ştiinţific;
u) iniţiază,  în  condiţiile  legii,  negocierea  contractului  colectiv  de  muncă  la  nivelul
instituţiei şi participă la acţiunea de negociere, în condiţiile legii.
v) adoptă  orice  măsuri,  în  limita  prevederilor  legale,  pentru  buna  desfăşurare  a
activităţii  Muzeului  şi  pentru  ducerea  la  îndeplinire  a  angajamentelor  asumate  prin
contractul de management;
w) răspunde de legalitatea stabilirii  drepturilor  salariale ale personalului  Muzeului  şi
asigură promovarea acestuia în grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în
condiţiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;
x) avizează  şi  transmite,  în  vederea  aprobării  de  către  conducerea  ministerului,
bugetul de venituri şi cheltuieli şi statul de funcţii anual şi statelor de funcţii modificatoare
ale Muzeului.
(3)  Managerul  decide,  în  funcţie  de necesităţi  şi  cu respectarea prevederilor  legale în
materie,  constituirea  de  comisii  permanente  sau  temporare  pentru  desfăşurarea  unor
activităţi, precum:
- evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe;
- evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii muzeale;
- expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare;
- selectarea şi evaluarea bunurilor ce urmează a fi valorificate în incinta Muzeului;
- achiziţionarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional;
- casarea de bunuri;
- alte comisii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii.
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(5) Managerul va împuternici prin decizie persoanele competente să cerceteze încălcarea
prevederilor  Legii  nr.  477/2004  şi  să  propună  aplicarea  sancţiunilor  disciplinare,  în
condiţiile  Legii  nr.  53/2003  -  Codul  Muncii,  republicată,  şi  o  va  aduce  la  cunoştinţa
angajaţilor Muzeului.
(6) În absenţa Managerului, Muzeul este condus de către directorul adjunct științific, sau
de către un alt angajat al Muzeului, pe baza unei decizii  scrise de delegare, emisă de
Manager.

Art.  12.  –  Directorul  adjunct  științific  se  subordonează  Managerului  şi  îndeplineşte
următoarele atribuţii: 
a)  coordonează activitatea  secţiilor  (cu  laboratorul  și  compartimentele  subordonate)  în
vederea realizării atribuţiilor proprii;
b)  stabileşte  priorităţile  pentru  programele  pe  care  le  coordonează,  urmărindu-le  şi
evaluîndu-le trimestrial şi anual;
c)  răspunde  de  organizarea  şi  reorganizarea  grupurilor  de  specialişti  în  funcţie  de
priorităţile programelor;
d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate;
e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor implicaţi în desfăşurarea
programelor;
f) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce;
g)  răspunde  de  respectarea  programului  de  cercetare  ştiinţifică,  pe  care  îl  supune  în
prealabil Consiliului de Administraţie, spre avizare;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului.

Art. 13. – Directorul adjunct conduce activitatea Secţiei Cercetare Patrimoniu, respectiv
Secţiei Evidenţă, Conservare şi Restaurare Patrimoniu.

Art. 14. – (1). Contabilul Şef – este subordonat Managerului şi coordonează activitatea
Biroului   Financiar - contabil şi  a Compartimentului Tehnic-Administrativ; 
(2). Atribuţiile principale ale Contabilului Şef sunt următoarele:
a) exercită controlul financiar preventiv propriu conform prevederilor O.G. 119/1999;
b) elaborează proiectele de buget anuale ale instituţiei;
c) organizează  activitatea  financiar  –  contabilă,  înregistrarea  si  păstrarea
documentelor;
d) asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea şi integritatea mijloacelor
materiale şi băneşti ale instituţiei;
e) verifică şi avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le depune la
Ministerul Culturii la termenele stabilite prin Legea contabilităţii;
f) verifică, avizează şi depune lunar la Ministerul Culturii monitorizarea cheltuielilor de
personal,  a execuţiei  bugetare, a rândurilor  din bilanț și  a plăților  restante,  precum şi
monitorizarea investiţiilor publice;
g) verifică şi avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale muzeului;
h) verifică  şi  avizează toate  contractele  şi  convenţiile  care  angajează răspunderea
patrimonială a instituţiei;
i) verifică  corectitudinea  sumelor  solicitate  în  cererile  de  credite  bugetare  şi
încadrarea acestora în volumul creditelor acordate;
j) răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile;
k) urmărește activitatea de control  financiar preventiv, exercitată în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare;

68



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Plan de management 2017-2022

l) răspunde de utilizarea, în condiţiile legii, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi
a veniturilor extrabugetare ale muzeului;
m) organizează  şi  urmăreşte  aplicarea  Ordinului  Ministrului  Finanţelor  Publice  nr.
1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,  lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare;
n) îndeplineşte  orice  alte  atribuţii,  conform  dispoziţiilor  legale  în  vigoare  şi  fişei
postului.

Art. 15. – (1).Consiliul de Administraţie este un organ colectiv de conducere cu caracter
deliberativ.
(2).  Membri consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie de către Manager.
(3). Consiliul de administraţie are următoarea componenţă: 
- preşedinte – Manager;

-  membri  –  Directorul  adjunct  științific,  Contabil  Şef,  Șef  Secție  Cercetare
Patrimoniu,  Șef  Secție  Evidenţă,  Conservare  şi  Restaurare  Patrimoniu,  Șef  Laborator
Biologie-Moleculară,  Şef  Secție  Relaţii  publice,  marketing  cultural  şi  programe
educaţionale,  Șef  Birou  Educație-Programe,  Șef  Birou  Tehnic-Administartiv,  Șef  Birou
Juridic,  Resurse  Umane,  Achiziții,  reprezentantul  Ministerului  Culturii.  La  şedinţele
Consiliului de Administraţie pot fi  invitați, ca observatori, fără drept de vot, președintele
consiliului științific și reprezentantul angajaţilor, opinia acestora fiind consultativă.
- secretar – angajat al Compartimentului Resurse Umane, fără drept de vot.

Art. 16. – (1). Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:
a) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată la două săptămâni la sediul Muzeului,
sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  la  convocarea  preşedintelui  sau  a  1/3  din  numărul
membrilor  săi.  Convocarea se  va  face cu  cel  puţin  3  zile  înainte de ziua  desfăşurării
şedinţei;
b) Consiliul de administraţie este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al
membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; în
caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv;
c) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte;
d) dezbaterile  Consiliului  de  administraţie  au  loc  potrivit  ordinei  de  zi,  comunicată
membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte;
e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, inserat în registrul de
şedinţe, sigilat şi parafat;
f) procesul  verbal  de  şedinţă  se  semnează  de  către  toţi  participanţii  la  lucrările
Consiliului;
(2). Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele:
a) avizează propunerile pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea
înaintării şi aprobării lui prin Ordin al Ministrului Culturii; 
b) verifică modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate;
c) analizează  şi  aprobă  măsuri  pentru  perfecţionarea,  încadrarea  şi  promovarea
salariaţilor, potrivit legii, aprobă tematica de concurs pentru ocuparea posturilor vacante,
aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii;
d) decide direcţiile de dezvoltare a Muzeului;
e) hotărăşte programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică;
f) hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului;
g) hotărăşte programul de publicaţii ale Muzeului;
h) aprobă colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate;
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i) stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca
venituri extrabugetare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
j) propune  aprobarea,  prin  Ordin  al  Ministrului  Culturii,  a  Regulamentului  de
Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului;
k) iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor avute în administrare,
inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;
l) organizează paza, protecţia şi securitatea instituţiei;
m) aprobă  tematica  de  concurs  pentru  ocuparea  posturilor  vacante  din  Muzeu,  în
condiţiile legii;
n) propune aprobarea, prin Ordin al Ministrului Culturii, a tarifelor de intrare în Muzeu,
a tarifelor şi taxelor privind accesul la  activităţi culturale, a taxelor de fotografiere/filmare,
ghidaje, a tarifelor privind executarea diferitelor prestări-servicii, lucrări sau produse către
terţi, a adaosului comercial privind comercializarea produselor proprii sau a terţilor.
o) hotărăşte  condiţiile  de  acordare  a  premiilor  anuale,  precum  şi  reducerea  sau
anularea acestora;
p) aprobă Regulamentul intern al Muzeului.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie adoptă hotărâri.

Art. 17. – (1). Consiliul ştiinţific este organ de specialitate, cu rol consultativ în domeniul
cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor
culturale,  membrii  acestuia  fiind  numiți  prin  decizie  de  către  Manager  la  propunerea
Consiliului de administraţie.
(2).  Consiliul  ştiinţific  sprijină  Consiliul  de  administraţie  în  toate  problemele  importante
privind desfăşurarea activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:
a) dezbate  programele  anuale  şi  de  perspectivă  ale  Muzeului,  propunând  măsuri
organizatorice,  financiare  şi  materiale  pentru  punerea  lor  în  aplicare;  sprijină  şi  alte
programe de interes pentru instituţie;
b) examinează  programele  muzeologie  şi  de  cercetare  ştiinţifică  şi  formulează
aprecieri; propune colectivele de specialişti care le realizează;
c) face  propuneri  asupra  ponderilor  şi  priorităţilor  în  activitatea  instituţiei  şi  a
specialiştilor  săi  în  domenii  de  importanţă  majoră  ca:  orientarea  cercetărilor  de  teren,
diversificarea  modalităţilor  de  valorificare  a  patrimoniului,  pregătirea  profesională  a
angajaţilor, tematica tipăriturilor şi publicaţiilor;
d) se pronunţă asupra relaţiilor  ştiinţifice şi  culturale  internaţionale;  schimburilor  de
experienţă,  stagiilor  de  specializare,  congreselor,  cercetărilor  în  echipe  cu  specialişti
străini;
e) analizează  rapoarte  de  activitate  privind  stadiul  de  îndeplinire  a  programului
Muzeului;  face  evaluări  periodice  asupra  contribuţiei  compartimentelor  şi  specialiştilor
acestora la dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului;
f) analizează stadiul pregătirii revistei Travaux  pentru tipărire.
(3).  Consiliul  știinţific  se întruneşte o dată la două săptămâni  sau ori  de câte ori  este
nevoie,  în  şedinţe  ordinare  pentru  analize  şi  lansarea  activităţilor  proiectate  pentru
trimestrul care urmează.
(4).  La  şedinţele  Consiliului  știinţific  pot  fi  invitaţi  specialişti  din  muzeu  şi  din  afara
muzeului.
(5). Consiliul știinţific este legal întrunit dacă la şedinţe sunt prezenţi cel puţin jumătate
plus unul din numărul membrilor săi.
(6). Pentru adoptarea propunerilor privind materialele şi lucrările supuse dezbaterii este
necesar votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.

70



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Plan de management 2017-2022

(7).  Procesele  verbale  ale  şedinţelor  se  consemnează  într-un  registru  special  şi
propunerile Consiliului știinţific se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura
preşedintelui Consiliului știinţific.

Art.  18.  –  Managerul  Muzeului  decide,  în  funcţie  de  necesităţi  şi  cu  respectarea
prevederilor legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru
desfăşurarea unor activităţi precum:
a) evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe;
b) evaluarea,  negocierea,  expertizarea şi  avizarea ofertelor  de  donaţii  sau  achiziţii
muzeale;
c) expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare;
d) achiziţia de bunuri de patrimoniu cultural naţional;
e) selectarea şi evaluarea bunurilor valorificate în incinta Muzeului;
f) casarea şi transferarea de bunuri.

Art. 19. – Managerul Muzeului constituie, prin decizie, comisii de specialitate permanente
sau temporare şi numirea membrilor acestora, conform legii. 
În cadrul Muzeului funcţionează următoarele comisii de specialitate:
a) Comisia centrală de inventariere;
b)  Comisia  de recepţie,  evaluare,  achiziţii  de obiecte de patrimoniu şi  achiziţii  obiecte
stand;
c) Comisia de restaurare;
d) Comisia de recepţie şi încadrare în tarife;
e) Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de reparaţii capitale;
f) Comisia de casare;
g) Comisia pentru protecţia civilă;
h) Comisia tehnică P.S.I.;
i)  Comisia  privind  constituirea  structurii  cu  atribuţii  de  monitorizare,  coordonare  şi
îndrumare metodologică a sistemelor proprii de control managerial;
j) Comitetul de securitate si sănătate în muncă;
k) Alte comisii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V. 
Structura organizatorică

Art.  20.  –  (1).  Pentru  realizarea  atribuţiilor  sale  specifice,  Muzeul  are  o  structură
organizatorică proprie, prevăzută în Anexa nr. 2 (organigramă).
(2) Numărul maxim de posturi este 65.

Art.  21.  -   Compartimentul  Audit  public  intern  este  subordonat  Managerului  şi  are
următoarele atribuţii principale:
a) elaborează normele de audit public intern specifice instituţiei şi elaborează planul
anual de audit public intern;
b) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar  şi  control  sunt  transparente  şi  sunt  conforme  cu  normele  de  legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit;

71



Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Plan de management 2017-2022

d) examinează  legalitatea,  regularitatea  şi  conformitatea  operaţiunilor,  identificarea
erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune măsuri şi
soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi.
e) realizează raportul anual de activitate şi îl transmite compartimentului de audit din
Ministerul Culturii;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.  22.  – Biroul  Juridic,  Resurse Umane, Achiziții  este subordonat Managerului  şi  are
următoarele atribuţii: 

a) avizează, după caz, documentele care angajează răspunderea patrimonială
a instituţiei (contracte de orice tip);

b) întocmeşte înscrisuri cu caracter juridic (contracte, decizii, recomandări, note
interne, sesizări etc.);

c) întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului;
d) întocmeşte Regulamentul Intern al Muzeului;
e) reprezintă,  în  condiţiile  legii,  în  faţa  instanţelor  de  judecată,  interesele

instituţiei;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.
g) întocmeşte documentaţia necesară pentru ocuparea posturilor prin concurs,

încadrarea a personalului şi întocmirea contractului individual de muncă;
h) gestionează fişele de post ale personalului Muzeului;
i) aplică prevederile legale privind sistemul de salarizare, de specializare şi/sau

calificare etc.;
j) efectuează lucrările privind evidenţa personalului şi dosarele de personal;
k) întocmeşte proiectul  statului  de funcţii,  a  statelor  de funcţii  modificatoare,

întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este necesar statul de personal;
l) întocmeşte dosarele de pensionare;
m) întocmeşte foile de prezenţă colective;
n) solicită  programarea  concediilor  de  odihnă  anuale  ale  salariaţilor,  potrivit

legii,  şi  întocmeşte  situaţia  centralizatoare  a  acestora,  pe  care  o  supune
aprobării Managerului;

o) ţine evidenţa şi programarea concediilor de odihnă, medicale şi fără plată;
p) completează  şi  actualizează  registrul  general  de  evidenţă  al  salariaţilor,

potrivit legii;
q) eliberează legitimaţiile de serviciu şi adeverinţe;
r) asigură  secretariatul  comisiilor  concursurilor/examenelor  de  recrutare  sau

promovare a personalului organizate în condiţiile legii, la nivelul Muzeului;
s) la  solicitarea  angajaţilor  sau  foştilor  angajaţi  ai  Muzeului  eliberează

adeverinţe cuprinzând informaţii referitoare la solicitant;
t) întocmeşte contractele individuale de muncă, actele adiţionale la contractele

individuale de muncă;
u) întreprinde demersurile legale în vederea promovării personalului în grade şi

trepte profesionale şi avansări în gradaţii, potrivit legii;
v) întocmeşte şi  păstrează dosarele de personal cu respectarea prevederilor

legale în domeniu;
w) propune  structura  de  personal  pe  baza  căreia  se  determină  fondurile

destinate cheltuielilor cu salariile, potrivit legii;
x) efectuează  calculul  vechimii  în  muncă  a  salariaţilor  şi  întocmeşte

documentaţia necesară trecerii în gradaţii superioare, în condiţiile legii;
y) întocmeşte potrivit  legii,  documente şi  situaţii  specifice domeniului  său de

activitate.
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z) elaborează programul anual  al  achiziţiilor  publice, pe baza necesităţilor  şi
priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei;

aa)elaborează documentaţia de atribuire, ori, în cazul organizării unui concurs
de soluţii, a documentaţiei de concurs;

bb)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt ele prevăzute
de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
cesiune, de lucrări publice şi servicii;

cc) întocmeşte şi păstrează dosarele de achiziţii publice, conform legii;
dd)organizează toate  activităţile  de  achiziţie  publică  pentru  achiziţionarea de

bunuri, lucrări şi servicii, conform normelor legale în vigoare;
ee)asigură activitatea de achiziţii publice prin sistemul electronic răspunzând în

conformitate cu priorităţile agendei de activitate a muzeului şi a surselor de
finanţare

ff) redactează şi transmite tuturor celor în drept, contractele de achiziţie publică
încheiate;

gg)întocmeşte şi  actualizează în  permanenţă situaţia  contractelor  de achiziţii
publice,  urmăreşte  respectarea  condiţiilor  contractuale  şi  prezintă  lunar
contabilului şef un raport privind derularea procedurilor de achiziţii publice;

hh)informează managerul despre toate aspectele care apar pe parcursul unei
proceduri de achiziţie publică;

ii) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 23. – Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă este subordonat Managerului şi
are următoarele atribuţii:
a) efectuarea instructajelor de protecţia muncii la încadrare şi cele periodice, conform
legislaţiei în vigoare;
b) întocmirea fişelor de protecţia muncii;
c) urmărirea efectuării controalelor medicale periodice;
d) stabilirea tipurilor de analize necesare fiecărei categorii de personal;
e) stabilirea acordării echipamentelor de protecţie şi a antidoturilor, conform legislaţiei
în vigoare;
f) urmărirea efectuării verificărilor periodice ale echipamentelor tehnice;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 24. – Compartimentul Arhivă este subordonat Managerului şi are următoarele atribuţii:
a) evidenţa, conservarea şi păstrarea fondului arhivistic documentar şi patrimonial al
Muzeului;
b) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.  25.  -  (1)  Secția  Relaţii  publice,  marketing  cultural  şi  programe  educaţionale  se
subordonează directorului  general  şi  este condusă de un şef  de secţie.  Secţia  are în
componenţă Biroul Educație-Programe.

a) pune în aplicare proiectele expoziţionale ale Muzeului; 
b) elaborează, în colaborare cu secţiile/compartimentele de specialitate, strategia

de marketing pentru activităţile culturale; 
c) realizarea proiectelor de cercetare muzeală;
d) se preocupă de publicarea de studii, cataloage de expoziţii, pliante şi afişe ale

acestor expoziţii;
e) se implică în elaborarea tematicii expunerii de bază a Muzeului;
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f) coordonează activitatea de supraveghere şi întreţinere a expoziţiei publice;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.
h) urmăreşte şi  răspunde de desfăşurarea şi  intensificarea relaţiilor cu vizitatorii

Muzeului precum şi cu diferite grupuri ţintă din afara acestuia;
i) se preocupă de evaluarea şi captarea publicului şi de materialele de informare

pentru acesta;
j) contactarea de parteneri, sponsori şi colaboratori în vederea obţinerii suportului

material  necesar  dezvoltării  şi  diversificării  programelor  publice  (expoziţie
permanentă, expoziţii temporare, programe educaţionale);

k) realizarea de contracte şi parteneriate în vederea promovării imaginii Muzeului
ca instituţie  publică de ştiinţă,  cultură,  educaţie  şi  divertisment  (contracte  de
parteneriate strategice cu mass media şi instituţii ce au ca obiectiv educaţia prin
şi pentru natură);

l) răspunde de campaniile de publicitate realizate pentru Muzeu şi avizează toate
materialele de promovare scoase pe piaţă de instituţie;

m) răspunde  de  imaginea  instituţiei  ca  muzeu  naţional  reflectată  prin  expoziţia
permanentă (reactualizarea şi  modernizarea unor  sectoare;  realizarea de noi
tematici);

n) atrage sponsorizări mecenat;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Biroul Educație- Programe este subordonat Șefului Relaţii publice, marketing cultural şi
programe educaţionale și are ca atribuţii:
a) stabileşte succesiunea şi tematica programelor educaţionale, avizează propunerile
venite de la muzeografi şi cercetători;
b) organizarea ciclului anual de conferinţe;
c) organizează şi răspunde de ghidajul publicului în expoziţiile Muzeului;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.  26.  -  (1).  Secţia  Evidenţă,  Conservare şi  Restaurare Patrimoniu se subordonează
directorului  adjunct  științific  şi  este  condusă de  un  şef  de  secţie.  Şeful  de  secţie  are
următoarele atribuții:
a)  coordonează  activitatea  Compartimentului  Evidenţă  şi  Conservare  Patrimoniu  şi  a
Compartimentului Restaurare-Taxidermie, în vederea realizării atribuţiilor proprii;
b)  stabileşte  priorităţile  pentru  programele  pe  care  le  coordonează,  urmărindu-le  şi
evaluându-le trimestrial şi anual;
c) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate;
d) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor din subordine;
e)  elaborează  proiectul  de  buget  pentru  activitatea  pe  care  o  conduce  şi  raportează
conducerii planurile individuale pentru angajații Compartimentului Evidenţă şi Conservare
Patrimoniu şi Compartimentului Restaurare-Taxidermie, şi îndeplinirea acestora;
f)  planifică,  coordonează  şi  controlează  activitatea  de  evidenţă  a  patrimoniului  în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
g) urmăreşte activităţile legate de introducerea materialului în colecţiile Muzeului;
h) realizează un schimb de informaţii permanent privind problemele specifice activităţii de
conservare şi evidenţă a patrimoniului cu celelalte departamente, cu forurile tutelare şi cu
alte instituţii din ţară şi străinătate;
i)  organizează  întâlniri  de  lucru  şi  instruiri  periodice  cu  personalul  din  subordine  pe
probleme legate de conservarea şi evidenţa patrimoniului;
j) răspunde pentru orice modificare intervenită în activităţile de conservare şi evidenţă a
patrimoniului;
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k)  iniţiază  prospectarea  ofertelor  de  colaborări  ştiinţifice  şi  culturale  pentru  susţinerea
activităţilor şi atragerea de fonduri;
l)  face propuneri pentru dotarea cu aparatură şi aprovizionarea cu materiale;
m)  se  preocupă  de  asigurarea  unui  climat  de  muncă  favorabil  activităţilor  pe  care  le
coordonează;
o) se preocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în
subordine;
p)  realizează  anual  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie  evaluările  privind  performanţa
profesională a angajaţilor aflaţi în subordine;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi a fişei postului.

(2). Secţia are în structura sa Laboratorul Restaurare-Taxidermie.

(3) Compartimentul Restaurare-Taxidermie are următoarele atribuţii:
a) efectuează prepararea (taxidermia) şi restaurarea pieselor de patrimoniu;
b) stabileşte priorităţile de restaurare şi le comunică şefului ierarhic;
c) ţine  evidenţa  activităţii  compartimentului  prin  fişele  de  naturalizare,  fişe  de
conservare curativă;
d) se implică în activitatea de dezinsecţie anuală;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 27. - (1) Secția Cercetare Patrimoniu se subordonează directorului adjunct științific şi
este condusă de un şef de secţie. Şeful de secţie are următoarele atribuții:
a)  coordonează  activitatea  Secției  Cercetare  Patrimoniu,  a  Laboratorului  Biologie
Moleculară şi a Compartimentului Redacţie în vederea realizării atribuţiilor proprii;
b)  stabileşte  priorităţile  pentru  programele  de  cercetare  pe  care  le  coordonează,
urmărindu-le şi evaluându-le trimestrial şi anual;
c)  răspunde  de  organizarea  şi  reorganizarea  grupurilor  de  specialişti  în  funcţie  de
priorităţile programelor;
d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate;
e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor din subordine;
f)  elaborează  proiectul  de  buget  pentru  activitatea  pe  care  o  conduce  şi  raportează
conducerii planurile individuale pentru membrii Compartimentului Cercetare Patrimoniu, a
Laboratorului Biologie Moleculară şi a Compartimentului Redacţie;
g)  urmăreşte  elaborarea  lucrărilor  de  cercetare  ştiinţifică  şi  muzeologică,  incluse  în
programul instituţiei;
h)  planifică  şi  controlează  activităţile  de  cercetare  a  materialului  biologic  în  vederea
asigurării creşterii patrimoniului muzeului;
i)  coordonează  şi  urmăreşte  prospectarea  ofertelor  de  colaborări  ştiinţifice  şi  culturale
pentru susţinerea activităţilor şi atragerea de fonduri;
j) face propuneri pentru dotarea cu aparatură şi aprovizionarea cu materiale;
k)  se  preocupă  de  asigurarea  unui  climat  de  muncă  favorabil  activităţilor  pe  care  le
coordonează;
l) se preocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în
subordine;
m)  realizează  anual  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie  evaluările  privind  performanţa
profesională a angajaţilor aflaţi în subordine;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi a fişei postului.

(2) Secţia are în componenţă Compartimentul Cercetare Patrimoniu, Laboratorul Biologie
moleculară şi Compartimentul Redacție;
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(3) Compartimentul Cercetare Patrimoniu are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară cercetări fundamentale de biologie, cercetări de sistematică, taxonomie,
ecologie,  biogeografie,  antropologie,  evoluţionism,  cu metode clasice şi  cu metode de
biologie moleculară, în domeniul faunei din România şi de pe Glob;
b) organizează deplasări în vederea colectării şi cercetării faunei actuale şi fosile din
România şi de pe Glob, conform programelor de cercetare ale secţiei;
c) elaborează lucrări ştiinţifice participând la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese
în ţară şi străinătate;
d) asigură expertiza ştiinţifică în evidenţa patrimoniului;
e) coordonează activităţile de conservare asigurând respectarea legislaţiei în vigoare; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) Laboratorul Biologie Moleculară are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară cercetări fundamentale de biologie, cercetări de sistematică, taxonomie,
ecologie,  zoogeografie,  antropologie,  evoluţionism, cu metode clasice şi  cu metode de
biologie moleculară, în domeniul faunei din România şi de pe Glob;
b) organizează deplasări în vederea colectării şi cercetării faunei din România şi de pe
Glob, conform programelor de cercetare ale compartimentului;
c) colaborează cu instituţii de profil, persoane fizice, O.N.G.-uri, din ţară şi străinătate;
d) elaborează lucrări ştiinţifice participând la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese
în ţară şi străinătate;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(5) Compartimentul Redacție are următoarele atribuţii:
a) asigură editarea (conform normelor internaţionale din domeniu) publicaţiei ştiinţifice
a Muzeului - Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, cu apariţie
periodică (un volum cu minimum 2 numere pe an), atât în formă tipărită, cât şi în formă
electronică (on-line);
b) asigură  editarea  volumului  de  rezumate  al  Congresului  Anual  de  Zoologie  al
Muzeului „Grigore Antipa”;
c) asigură editarea publicațiilor oferite spre vânzare la standul Muzeului;
d) asigură  traduceri  atât  pentru  activitatea  de  cercetare  ştiinţifică  cât  şi  pentru
muzeologie;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.  28.  –  Compartimentul  Bibliotecă  se  subordonează  Directorului  general  şi  are
următoarele atribuţii:
a) gestionează  fondul  de  carte  al  bibliotecii  Muzeului  (evidenţa,  conservarea,
dezvoltarea şi valorificarea);
b) se ocupă de activitatea desfăşurată la bibliotecă realizând bazele de date privind
evidenţa fondului de carte;
c) realizarea schimburilor inter-bibliotecare de publicaţii cu partenerii interni şi externi;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 29. -  Biroul Financiar-Contabil se subordonează Contabilului Şef şi are următoarele
atribuţii:
a) răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispoziţiilor
legale;
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b) urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea
dispoziţiilor legale;
c) asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor salariale
ale personalului;
d) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor;
e) urmăreşte,  din  punct  de  vedere  economic,  derularea  contractelor  încheiate  de
Muzeu;
f) asigură  respectarea  principiilor  unicităţii,  universalităţii,  echilibrului,  realităţii,
anualităţii;
g) asigură organizarea si realizarea evidenţei contabile conform clasificaţiei bugetare;
h) asigură înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate în mod cronologic, cu
respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice şi analitice cu ajutorul
registrului jurnal;
i) răspunde  de  ţinerea  corectă  şi  la  zi  a  evidenţei  financiar-contabile  a  Muzeului,
conform prevederilor  Legii  contabilităţii  şi  Planului  de  conturi  aprobat  pentru  instituţiile
publice şi a Normelor metodologice de aplicare a acestora;
j) întocmeşte  situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
k) verifică respectarea normelor legale cu privire la: existenţa, integritatea şi păstrarea
bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi
plăţilor,  efectuarea  recepţiilor  şi  inventarierilor,  angajarea  şi  constituirea  de  garanţii,
obligaţiile  şi  răspunderile  gestionarului,  conducerea  evidenţei  contabile  şi  realizarea
datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie.
l) întocmeşte,  şi  verifică,  lunar  monitorizarea  cheltuielilor  de  personal,  a  execuţiei
bugetare, a rândurilor din bilanț și a plăților restante,  precum şi monitorizarea investiţiilor
publice;
m) întocmeşte lunar balanţa de verficare;
n) efectuează încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi;
o) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria  sau unităţi bancare, după caz;
p) colaborează strâns cu celelalte structuri funcţionale ale Muzeului;
q) exercită oricare alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale. 

Art. 30. –  Compartimentul Tehnic-administrativ se subordonează Contabilului Şef şi are
următoarele atribuţii:
a) întreţinere şi efectuează reparaţii curente, prin atelierele de specialitate;
b) întreţine în stare de bună funcţionare toate instalaţiile, centrala termică şi bunurile
mobile ale Muzeului;
c) gestionarea  colectării  selective  a  deşeurilor  din  instituţie  (conform  art.6  din  L
132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor in instituţiile publice);
d) se implică în realizarea expoziţiilor permanente şi temporare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 31. – Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului sunt finanţate din venituri proprii şi
din subvenţii acordate de la bugetul de stat, alocate prin bugetul Ministerului Culturii.

Art. 32. – Veniturile proprii se realizează din:
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a) tarife vizitare Muzeu, tarife şi taxe acces activităţi culturale, taxe fotografiere/filmare,
ghidaje;
b) comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor Muzeului
(cărţi, reviste, cataloage, ghiduri, pliante, afişe, postere, cărţi poştale, hărţi, CD-uri, casete
audio şi video etc.) în cadrul standului;
c) comercializarea, în cadrul standului, de suveniruri privind Muzeul sau alte obiecte
culturale, bunuri care nu fac parte din patrimoniu;
d) executarea de lucrări de conservare, restaurare şi naturalizare, a bunurilor culturale
aparţinând terţilor;
e) efectuarea altor expertize de specialitate;
f) executarea  de  replici,  după  bunuri  culturale  din  patrimoniul  Muzeului,  în
conformitate cu reglementările în vigoare;
g) executarea unor lucrări de redactare, tehnoredactare, editare-tipărire;
h) închirierea  de  spaţii  pentru  diverse  activităţi  cu  respectarea  Regulamentului  de
Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern  al Muzeului, conform 
i) dispoziţiilor legale;
j) amenajare spaţii şi furnizare echipamente pentru evenimente organizate de terţi, 
k) asocierea sau colaborarea cu  persoane fizice şi juridice, române şi străine, pentru
diverse activităţi culturale şi ştiinţifice;
l) valorificarea drepturilor de autor pentru bunurile din patrimoniul şi arhivele Muzeului;
m) valorificarea drepturilor de autor asupra lucrărilor ştiinţifice realizate de specialiştii
muzeului
n) taxe din organizarea de expoziţii temporare, Şcoala de vară, Școala de Weekend,
Ateliere, conferințe;
o) taxa analize de laborator, expertize;
p) încasări din manifestări cultural-artistice;
q) cota,  potrivit  normelor  legale,  din  încasările  nete  realizate  la  manifestările
organizate cu concursul altor instituţii;
r) închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Muzeului;
s) donaţii şi sponsorizări acceptate de Muzeu;
t) cutia donaţii anonime;
u) alte surse, conform legii.

CAPITOLUL VII. 
Dispoziţii finale
Art. 33. – (1). Muzeul dispune de ştampilă, siglă şi sigiliu, proprii.
(2).  Muzeul  are  arhivă  proprie  în  care  se  păstrează  documentele  stabilite  prin
nomenclatorul  arhivistic  al  Muzeului  aprobat  potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.  16/1996  a
arhivelor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3). Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.
(4).  Orice  modificare  şi  completare  a  prezentului  regulament  va  fi  propusă  de  către
Consiliul de administraţie al Muzeului, în vederea aprobării prin Ordin al Ministrului Culturii.
(5). Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării  lui prin Ordin al Ministrului
Culturii.
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PROPUNERE ORGANIGRAMĂ
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ

„GRIGORE ANTIPA”
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Anexa 2 Analiza comparativă a cheltuielilor

Nr.cr
t

Programul Tipul
proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumirea proiectului Devizul
estimat

Devizul
realizat

2014
1 Pedagogie

muzeala
Mic Noaptea Cercetatorilor 500 500

Mic Școala de vară 500 7.809
Mic Ateliere de sculptat dovleci 1.500 1.586
Mic Ghidaje tematice 1.000 2.300
Mic Legănați de deinotherium 1.500 7.509
Mic Ora de muzeu 100 100
Mic Festivalul științei 2.000 2.350
Mic Descoperă  natura.descoperă

viitorul
2.000 1.540

Mic Treasure hunt 2.000 1.470
Mic De la natură la artă – Culorile lumii 2.500 2.400
Mic Ateliere  de  creație  cu  imaginație

Holy Molly
2.800 2.350

Mic De la natură la artă – Culorile lumii 3.500 579
Mic Aventura dezvoltării 1.400 1.870
Mic Corabia vacanței 10.000 2.350
Mic Corabia vacanței 15.000 2.390
Mic Ateliere de quiling 700 600
Mic Zoomonetar  –Fauna  lumii  pe

bancnote  si  monede  Proiect
educațional interdisciplinar amplu

6.400 3.950

Mic Mașina timpului 1.000 860
Mic Atelier  de  sărbatori  in  culorile

Crăciunului
2.000 2.450

2 Valorificarea
patrimoniului
muzeal

Mic Congresul  International  de
Zoologie  al  Muzeului  „Grigore
Antipa”,  editia  a  7-a,  18-21
noiembrie 2015

82.000 41.605

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

12.000 10.727

Mic Valorificarea  patrimoniului  cultural
prin publicatii, pliante, etc.

58.000 43.273

Mare Intreținerea  si  îmbunătățirea
expoziției publice

30.000 115.389

mediu Expozitie  temporara  dedicata
fluturilor tropicali vii

56.250 21.119

3 Evidenţa,
conservarea  şi
protejarea
patrimoniului
muzeal

Mic Evidența prin baza de date și fișe
analitice  de  eveidență(programul
DOC  PAT)  inventarierea  și
verificarea   de  bunurilor  de
importanţă ştiinţifică

25.000 23.172

Mic Clasare în categoriile juridice fond
și tezaur

500 500

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

15.000 32.719

Mic Eficentizarea  utilizarii  spațiilor  de
depozitare actuale

60.000 7.957
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mediu Organizarea  de  noi  colecții
științifice/reorganizarea  de  colecţii
ştiinţifice 

15.000 6.000

4 Cercetarea  și
dezvoltarea
patrimoniului

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

876.330 817.491

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

9.750 27.938

Mic Evidența  fondului  de  carte  al
bibliotecii  Muzeului  Național  de
Istorie Naturală Grigore Antipa

20.000 19.500

Total: 1.316.230 1.212.353
2015
Nr.cr
t

Programul Tipul
proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumirea proiectului Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie
muzeala

Mic Noaptea muzeelor 5.000 6.458

Mic La Antipa, în spatele ușilor închise 1.000 850
Mic Școala de vară 5.000 5.250
Mic O noapte printre giganți 5.000 5.850
Mic Ateliere de sculptat dovleci 6.500 8.840
Mic Ghidaje tematice 10.000 4.850
Mic Ora de muzeu 500 500
Mic „Întâlniri  remarcabile  – Diavolii  de

mare din Socorro”
9.000 7.800

Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 12.000 9.850
Mic Art  Antipa  –  atelier  de  pictură,  și

desen pentru preșcolari
10.000 4.350

Mic Ateliere  de  creație  cu  imaginație
Holy Molly

15.000 4.250

Mic Marii constructori 8.000 2.590
Mic Art  Antipa  –  atelier  de  pictură,  și

desen pentru școlari
9.000 3.258

Mic Provocarea LEGO® 10.000 5.292
Mic Aventura robo-animalelor LEGO® 5.000 5.292
Mic Ateliere tematice Art Antipa 2.500 3.258
Mic Descoperă  natura.  Descoperă

viitorul
500 546

Mic Săptămâna voluntariatului 7.500 7.056
Mic 5 licee 5 muzee 5.000 4.900

2 Marketing
cultural

Mic Realizarea  unui  studiu  de
cercetare  a  profilului  vizitatorului
muzeal

40.000 34.388

3 Valorificarea
patrimoniului
muzeal

Mare Expoziția permanentă 400.000 407.359

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

25.000 12.870

Mic Editarea  si  publicarea  albumului
“Finding Meaning in Chaos”

25.000 24.300

mediu Congresul  International  de
Zoologie  al  Muzeului  „Grigore
Antipa”,  editia  a  7-a,  18-21
noiembrie 2015

90.000 74.600

Mic Expoziție  temporară 2.500 3.784
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„Biodiversitatea  Marocului  văzută
prin ochii unor cercetători români”

Mare Țesături periculoase 200.000 193.348
mijlociu Culorile prind aripi 50.000 65.797
Mic Cu sânge rece 25.000 21.350
Mic Noaptea cercetătorilor 5.000 6.480
Mic Expoziție  de  fotografie  „Luminile

Nordului”
8.000 1.580

Mic „Oceane  la  microscop.  Expoziție
foto de plancton marin”

7.800 3.480

Mic Expoziție  de  fotografie  macro  &
close-up „Mica lume mare”

4.000 2.950

Mic Festivalul științei 7.500 3.480
Mic Foto  expozitie  temporara  “Wild

Meghalaya-colours and shapes”
2.000 540

Mic Lansarea  în  România  a
documentarului BBC The Hunt

1.500 456

4 Evidenţa,
conservarea  şi
protejarea
patrimoniului
muzeal

Mic Conservarea  preventivă  a
patrimoniului ştiinţific muzeal

40.000 45.780

Mic Identificare  şi  măsuri  întreprinse
pentru  bunurile  de  importanţă
ştiinţifică care necesită activităţi de
conservare curativă şi restaurare

5.000 5.047

Mic Reorganizarea  unor  colecţii
ştiinţifice  în  cadrul  aceluiaşi  grup
taxonomic

25.000 18.697

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

20.000 30.760

mic Evidenta electronica a fondului de
carte

36.000 36.000

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

30.000 28.562

5 Cercetarea  și
dezvoltarea
patrimoniului

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

9.000 12.735

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

40.000 41.162

Mic Dezvoltarea fondului de carte 35.000 32.369
Total: 1.237.300 1.198.914

2016
Nr.cr
t

Programul Tipul
proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumirea proiectului Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie
muzeala

Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 12.000 9.850

Mic Noaptea muzeelor 5.000 6.458
Mic Art  Antipa  –  atelier  de  pictură,  și

desen pentru preșcolari
5.000 4.350

Mic Ateliere  de  creație  cu  imaginație
Holy Molly

5.000 4.250

Mic Școala de vară 11.760 11.760
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Mic O noapte printre giganți 5.000 5.850
Mic Programul  de  educatie  stiintifico-

muzeala “Academia Exploratorilor”
-Gaseste-l pe T.REX

22.350 22.350

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

9.000 3.258

Mic Provocarea LEGO® 10.000 5.292
Mic GALILEGO® 5.000 4.350
Mic Aventura robo-animalelor LEGO® 5.000 5.292
Mic Atelierele de rectreatie chimica 1.500 500
Mic Ateliere tematice Art Antipa 2.500 3.258
Mic Ateliere de sculptat dovleci 6.500 8.840
Mic Ora de carte la Antipa 1.000 350
Mic Ora de muzeu 500 500
Mic Scoala altfel la Antipa 1.000 450
Mic Salveaza “Diodrama” 1.000 570
Mic Poveste cu fluturi 1.500 840
Mic Animalium la Antipa 2.000 350
Mic 5 licee 5 muzee 5.000 4.900
Mic Fascinanta lume a animalelor 2.500 500
Mic Ateliere dedicate scolilor 2.000 1.500

2 Marketing
cultural

mic Realizarea  unui  studiu  de
cercetare  a  profilului  vizitatorului
muzeal

15.890 15.890

3 Valorificarea
patrimoniului
muzeal

Mare Expoziția permanentă 450.000 504.420

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

15.000 12.870

mediu Congresul  International  de
Zoologie  al  Muzeului  „Grigore
Antipa”,  editia  a  7-a,  18-21
noiembrie 2015

90.000 74.600

mediu “Cu  sânge  rece”-  expozitie
temporara – reptile vii

70.000 65.240

mediu “Culorile  prind  aripi”  –  expozitie
temporara  dedicata  fluturilor
tropicali vii

50.000 55.580

Mic “Aripi  peste  timp”-  expozitie
temporara dedicata celui mai mare
dinozaur zburator din lume

25.000 22.450

Mic “Mica  lume  mare”-  expozitie
temporara  de  fotografie  macro  &
close-up avand ca tema detalii din
natura

4.000 2.950

Mic “Wildlife Romania 2016”- expozitie
temporara de fotografie

5.000 840

Mic Noaptea cercetătorilor 5.000 6.480
Mic Ziua  internationala  a  pestilor

migratori
5.000 1.580

4 Evidenţa,
conservarea  şi
protejarea
patrimoniului
muzeal

Mic Conservarea  preventivă  a
patrimoniului ştiinţific muzeal

40.000 48.970

Mic Identificare  şi  măsuri  întreprinse
pentru  bunurile  de  importanţă
ştiinţifică care necesită activităţi de

45.000 43.200
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conservare curativă şi restaurare
mediu Reorganizarea  unor  colecţii

ştiinţifice  în  cadrul  aceluiaşi  grup
taxonomic

70.000 67.697

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

15.000 8.595

Mic Evidenta electronica a fondului de
carte

42.000 42.000

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

30.000 25.480

5 Cercetarea  și
dezvoltarea
patrimoniului

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

80.000 76.405

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

170.000 163.325

Mic Dezvoltarea fondului de carte 35.000 29.979
285.000 269.709

Total: 1.384.000 1.374.169
2017
Nr.cr
t

Programul Tipul
proiectului(mic /
mediu /mare)

Denumirea proiectului Devizul
estimat

Devizul
realizat

1 Pedagogie
muzeala

Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 12.000 4.645

Mic Atelierele de recreatie științifică 5.000 1.540
Mic Art  Antipa  –  atelier  de  pictură,  și

desen pentru preșcolari
5.000 1.950

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

5.000 1.460

27.000 9.595
2 Valorificarea

patrimoniului
muzeal

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

35.000 19.245

Mare Expoziția permanentă 450.000 191.715
mediu Pregatirea   expozitiei  temporare

“Venin”  cota  finantare  alocatie
bugetara

130.000 80.300

Mic Sesiune de comunicări  aniversară
cu prilejul împlinirii a 150 de ani de
la  nașterea  savantului  Grigore
Antipa

2.000 1.720

Mic Expoziția temporara „Zbor” 5.000 1.845
Mic Expoziția temporara „Urme in timp” 5.000 1.540
Mic Expoziția temporara”Evoluție” 15.000 13.480

727.000 309.845
3 Evidenţa,

conservarea  şi
protejarea
patrimoniului
muzeal

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

25.000 6.845

Mic Inventarierea  de  bunuri  de
importanţă  ştiinţifică  aflate  cu
evidenţă  primară  sau  introduse

25.000 6.845
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recent  in  patrimoniul  mninga
(achiziţii, donaţii, colectări recente)

Mic Conservarea  preventivă  a
patrimoniului ştiinţific muzeal

25.000 9.880

Mic Identificare  şi  măsuri  întreprinse
pentru  bunurile  de  importanţă
ştiinţifică care necesită activităţi de
conservare curativă şi restaurare

25.000 6845

Mic Organizarea  de  noi  colecţii
ştiinţifice/  reorganizarea  unor
colecţii ştiinţifice

25.000 7.450

125.000 37.865
4 Cercetarea  și

dezvoltarea
patrimoniului

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

25.000 8.030

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

50.000 26.475

75.000 34.505
Total: 869.000 391.810
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