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PARTEA I 

A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi; 
1.1 Instituții cu activitate în domeniul cultural 

În anul 2019, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a colaborat cu urmatoarele 

instituții/organizații culturale: 

1. Muzeul Național Cotroceni (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și 

Regii României 1892 - 1944”) 

2. Muzeul Național Peleș (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 

României 1892 - 1944”), 

3. Muzeul Municipiului București (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și 

Regii României 1892 - 1944”), 

4. Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos (expoziția temporară 

„O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 - 1944”), 

5. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj (expoziția temporară „O Prietenie 

Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 - 1944”), 

6. Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare (expoziția temporară „O 

Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 - 1944”), 

7. Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural (expoziția temporară „O Prietenie Regală: 

Grigore Antipa și Regii României 1892 - 1944”), 

8. Muzeul Olteniei - Secția Științele Naturii (expoziția temporară „Un veac de zoologie. Amintiri 

despre viitor”), 

9. Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția temporară „Un 

veac de zoologie. Amintiri despre viitor”), 

10. Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția temporară 

„Grigore Antipa 150”), 

11. Complexul Muzeal Județean Neamț – Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 

(expoziția temporară „Grigore Antipa 150”), 

12. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”- Centrul Muzeal Ecoturistic Delta 

Dunării Tulcea (expoziția temporară „Zborul în lumea animală”), 

13. Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția temporară „Pe 

culmile Carpaților”), 

14. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”- Centrul Muzeal Ecoturistic Delta 

Dunării Tulcea (expoziția temporară „Mame și pui”), 

15. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, 

16. Ambasada Federației Ruse la București (expoziția temporară „#3Rusia – File din natură”), 

17. Centrul Rus de Știință și Cultură din România (expoziția temporară „#3Rusia – File din 

natură”), 

18. Societatea Geografică Rusă (expoziția temporară „#3Rusia – File din natură”), 

19. Muzeul de Istorie Naturală din Toulouse (expoziția temporară „Rugby Natural”), 

20. Institutul Francez din București (expoziția temporară „Rugby Natural”), 

21. Ambasada Franței în România (expoziția temporară „Rugby Natural”), 

22. Institutul Cultural Român (expoziția temporară „Rugby Natural”), 

23. Federația Română de Rugby (expoziția temporară „Rugby Natural”), 

24. Asociația Pajura (expoziția temporară de animale vii – „Festivalul Animalelor”), 

25. Reptiland SRL (expoziția temporară „Vino sa vezi cum joaca natura snake”), 

26. Historia (expozițiile temporare „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 - 

1944” și „Un veac de zoologie. Amintiri despre viitor”), 
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27. Adevărul (expoziția temporară „Un veac de zoologie. Amintiri despre viitor”), 

28. Armada (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 - 

1944”), 

29. New Folder (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 

1892 - 1944”), 

30. Fish'n Bricks (expozițiile temporare „Un veac de zoologie în România. Amintiri despre 

viitor”, „Născuți aici”, „Grădina Sălbatică – de 111 ani în inima Bucureștiului” și „Vino sa vezi 

cum joaca natura snake”), 

31. Asociația „Liber la Educație, Cultură și Sport” (expoziția temporară „ExpoEaligrafia 2019”), 

32. Asociația Wilderness Research and Conservation („Noaptea Internaţională a Liliecilor la 

Antipa”), 

33. Fundația „Visul Luanei” („Noaptea Internaţională a Liliecilor la Antipa”), 

34. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași („Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019”), 

35. Asociația Culturală Metropolis („Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr– 

Kinodiseea”), 

36. Uniunea Studenților din Romania („Festivalul Studenților din România – Unifest”), 

37. Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare („Festivalul M.O.F.T. – 

Muzee, Operă, Film, Teatru”) 

38. Asociația Studenților la Sociologie și Asistență Socială, 

39. Asociaţia Learning by Teaching, 

40. Editura Humanitas (evenimentul „Zilele Evoluției”), 

41. Editura Art (evenimentele „Book Antipa” și „Școala de Vară Antipa”), 

42. Editura Nemira (evenimentul „Book Antipa”), 

43. Editura Corint Junior (evenimentele „Book Antipa” și „Clubul de lectură de la Antipa”), 

44. Editura Pandora M (evenimentele „Book Antipa” și „Clubul de lectură de la Antipa”), 

45. Editura CD Press (evenimentul „Întâlnire cu Dodi și Roni”) 

46. ECDL România S.A. (evenimentul „5 Licee 5 Muzee”) 

 

1.2 Instituții cu activitate în domeniul științific/academic 

Au fost realizate colaborări cu 29 de instituții, dintre care 8 universități, 11 institute de cercetare, 1 

regie autonomă, 5 asociații (ONG-uri), 3 administrații de parcuri naționale/naturale, 1 minister. 

1. Universitatea Națională de Arte din București (expozițiile temporare „UNArte la Antipa” și 

„ExpoEaligrafia 2019”), 

2. Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Administrație și Management 

Public 

3. Universitatea din București – Facultatea de Biologie (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”);  

4. Universitatea „Ovidius” Constanța (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și 

genetice a faunei naționale și mondiale”); 

5. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

6. Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 

2014 – 120009; sub-programele „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei 

naționale și mondiale” și „Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea de 

teren, schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii”); 

7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 
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8. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și 

genetice a faunei naționale și mondiale”); 

9. Universitatea Transilvania din Brașov (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 

al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 120009); 

10. Universitatea de Vest din Timișoara (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și 

genetice a faunei naționale și mondiale”); 

11. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva (protocol de colaborare semnat) (sub-programele 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale” și 

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

de profil şi achiziţii”); 

12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD) (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 

2014 120009); 

13. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină 

(GeoEcoMar) (protocol de colaborare semnat) (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 

2014 120009); 

15. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (București) 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea 

sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, 

cod MySMIS 2014 120009); 

16. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 

2014 120009); 

17. Institutul Geologic al României Muzeul Național de Geologie (protocol de colaborare 

semnat); 

18. Institutul de Biologie București al Academiei Române (proiectul Completarea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza 

articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 120009); 

19. Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca (ICB Cluj) (proiectul Completarea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza 

articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 120009); 

20. Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din București, Academia Română (proiectul 

Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de 

monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 

2014 120009); 
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21. Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din Cluj, Academia Română (sub-programele 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale” și 

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

de profil şi achiziţii”); 

22. Institutul de Cercetări Biologice, Iași (sub-programele „Evaluarea diversității taxonomice și 

genetice a faunei naționale și mondiale” și „Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin 

cercetarea de teren, schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii”); 

23. Societatea de cercetare și educare pentru conservarea biodiversității NATURA-Z (sub-

programele „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale” și 

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

de profil şi achiziţii”); 

24. Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin OCEANIC CLUB 

(Constanța, România) (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a 

faunei naționale și mondiale”); 

25. Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani, România) (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

26. Asociația Parcul Natural Văcărești (protocol de colaborare semnat) (sub-programul 

„Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

27. Asociația pentru Protecția Liliecilor (APLR) (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere 

a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 

al Directivei Habitate 92/43/CEE, cod MySMIS 2014 120009); 

28. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

29. Administrația Parcului Național Ceahlău, Durău, jud. Neamț (sub-programul „Evaluarea 

diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

30. Administrația Parcului Natural Comana, jud. Giurgiu (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

31. Ministerul Mediului (proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin 

implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 

92/43/CEE, cod MySMIS 2014 120009); 

 

1.3 Colaborări internaționale 

Au fost realizate colaborări internaționale cu 10 instituții din 7 țări (Bulgaria, China, Germania, 

India, Slovacia, SUA și Ucraina): 

1. Lady Keane College, Shillong (Meghalaya, India) (protocol de colaborare în curs de 

prelungire) (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale 

și mondiale”); 

2. Guangdong Institute of Applied Biological Resources (Guangzhou, China) (protocol de 

colaborare semnat) (sub-programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei 

naționale și mondiale”); 

3. V. N. Karazin Kharkiv National University, Ucraina; 

4. Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Science, Svolen , Slovakia; 

5. Department of Biological Sciences, California State University, Chico, SUA; 

6. Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria; 

7. Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 

Bulgaria; 

8. Department of Biogeography, Trier University, Trier, Germania; 

9. Universitatea din Cleveland, Ohio, SUA; 
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10. Universitatea de stat din Oklahoma, SUA. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 
ameninţări); 
Diagnoza instituţiei, auto-evaluarea, este un prilej de evidenţiere a punctelor forte şi a punctelor 

slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor ce privesc instituţia. De asemenea, auto-evaluarea este 

un instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a personalului şi un 

mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaționale a instituției prin modificarea constantă a 

regulamentelor interioare și de funcționare a instituției. Deşi factorii externi sunt vitali pentru 

asigurarea îndeplinirii misiunii culturale şi educative a muzeului, este obligatorie existenţa unui 

mediu intern profesionist, dinamic, care să susţină activitatea de cercetare, de conservare şi 

misiunea publică a instituției muzeale.  

Pentru formularea unor obiective și linii de acțiune realiste, prezentăm mai jos analiza SWOT a 

Muzeului Antipa. 

Puncte forte 

1. Singurul muzeu de istorie naturală din București  

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

publicului 

3. Poziţie dominantă pe piaţa muzeală bucureşteană și națională. 

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

la nivel naţional și intenațional 

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

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

categorii de public  

7. Crearea unor parteneriate cu alte instituţii muzeale sau și/universități din ţară şi străinătate 

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

Proterranatura 2000) 

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

Română, Universitatea din București, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara, institute de cercetare, şcoli, licee 

10. Depozite care respectă cerinţele de conservare şi depozitare recomandate de normele 

internaţionale actualizate la zi. 

11. Diversitatea tipurilor de acţiuni care pot satisface orice categorie de public - în funcţie de 

vârstă sau pregătire profesională 

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

standardele actuale 

13. Muzeul este deschis tot timpul anului, cu excepția zilelor de luni și a 3 zile de sărbătoare 

(1 ianuarie, prima zi de Paște și 25 decembrie) 

14. Muzeul are specialişti recunoscuţi în domeniile lor de competenţă: muzeologie, zoologie, 

conservare, restaurare, marketing și comunicare.  

15. Organizarea periodică a Congresul International de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”, 

manifestare științifică de prestigiu, cu largă participare internațională 

16. Participarea la proiecte multi-instituţionale şi interdisciplinare 

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

Antipa  

Puncte slabe 

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

temporare, zile ale muzeului, etc.)  

2. Personal insuficient şi suprasolicitat (lipsă specialiști biologi pentru studiul multor grupe de 
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animale aflate în colecțiile muzeului, lipsă specialiști conservatori/restauratori atestați 

pentru bunuri culturale de istorie naturală, lipsă personal tehnic specializat pentru 

întreținerea expoziției permanente-electrician, instalator, lipsa sau insuficienţa personalului 

calificat în domenii de actualitate precum: managementul de proiect, educaţia muzeală, 

sau IT) 

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

4. Spaţii insuficiente pentru depozitarea şi expunerea colecţiilor 

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

6. Numărul redus de toalete 

7. Ineficiența spaţiilor securizate de depozitare a bagajelor 

Oportunități 

1. Creșterea numărului de turiști în București, atât din România,cât și din străinătate  

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 
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cultură 

12. Număr insuficient de angajați  

13. Salarizarea nemotivantă existentă în sistemul bugetar, mai ales la nivelul funcțiilor de 

conducere, în comparație cu cele de execuție (vezi Legea 173/2017). 

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

suplimentară 

15. Context legislativ defavorabil (de ex. recenta inițiativă legislativă privind accesul gratuit în 

muzee al tuturor elevilor, în permanență. Acest lucru ar duce la aprox. 55% bilete gratuite 

din totalul biletelor emise de muzeu, pentru accesul la expoziția permanentă, cu afectarea 

veniturilor proprii.) 

16. Pandemii care ar putea afecta comportamentul vizitatorilor, în sensul reducerii numărului 

acestora. De ex. recenta epidemie determinată de coronavirusul COVID-19 a determinat 

deja recomandarea de către Ministerul Educației ca activitățile din programul Școala altfel 

să se desfășoare numai în școli. De asemenea, se recomandă evitarea spațiilor 

aglomerate. Acest lucru va conduce la scăderea numărului de vizitatori ai muzeului, cu 

consecința reducerii veniturilor proprii rezultate din încasări. 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 
Evoluția imaginii existente a MNINGA este evaluată luând în considerare următorul set de 

indicatori: numărul total de vizitatori ai expoziției permanente/ expozițiilor temporare, numărul total 

de participanți la programele educaționale, numărul total de apariții în presă, Număr total de 

aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA. 

 

3.1 Numărul total de vizitatori 

Numărul total de vizitatori ai expoziției permanente / expozițiilor temporare în anul 2019 a fost de 

314.286 și este prezentat detaliat în tabelul 1. De asemenea, evoluția numărului de vizitatori ai 

MNINGA, în perioada 2012-2019, este prezentată în Figura 1. Numărul de participanți la 

programele educative ale MNINGA în 2019 este prezentat în tabelul 2. 

 

Beneficiari Întreg Elev/student Pensionar Gratuit Total 

Expoziția 
permanentă a 
MNINGA 

108.489 64.840 9.719  106.012 289.060 

Expoziții 
temporare 
MNINGA 

11.212 10.942 NA 3.072 25.226 

Țara de proveniență a vizitatorilor MNINGA în anul 2019 

Țara Total vizitatori Procent 

România 256.859 88,9% 

Alte țari 32.201 11.1% 

Tabel 1: Vizitatori ai MINGA în anul 2019 
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3.2 Numărul total de participanți la programele educaționale în anul 2019 
 

Denumire program educațional Perioada Nr. participanți 

Corespondent la decernarea Premiilor 
Nobel 

9 martie 2019 35 
 

La curtea Regilor României. Mese și 
meniuri regale... de Sărbători 

20 decembrie 2019 60 

Întâlnire cu Dodi și Roni februarie - iunie 2019 682 

Noaptea Internaţională a Liliecilor la 
Antipa 

24 august 2019 150 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 27 septembrie 2019 1650 

Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie 2019 171 

Zilele Evoluției 9 – 12 februarie 2019 43 

Ziua ADN la Muzeul Antipa 25 aprilie 2019 90 

Festivalul Animalelor 1 iunie 2019 5638 

MyAntipa iulie - octombrie 2019 149 

Picnic la Antipa 20 iulie 2019 682 

La Antipa în gradină august – septembrie 2019 778 

Dictarea Geografică 27 octombrie 2019 11 

Art Antipa - atelier de pictură și desen ianuarie – decembrie 2019 829 

Provocarea Lego ianuarie – decembrie 2019 626 

GaliLeo ianuarie – iunie2019; 
septembrie - decembrie 2019 

238 

Robotică la Muzeul Antipa ianuarie – decembrie 2019 566 

Book Antipa februarie – mai 2019; noiembrie 
- decembrie 2019 

220 

Atelierele de recreație științifică februarie – mai 2019; octombrie 
- noiembrie 2019 

177 

Șah la Antipa februarie – decembrie 2019 330 

Școala de Vară 24 iunie – 6 septembrie 2019 730 

Joacă rugby în echipa naturii! 29 iunie 2019 198 

Robo Bricks septembrie – decembrie 2019 89 

Halloween la Antipa - Bal mascat 31 octombrie 2019 208 

 

Figura 1: Evoluția numărului de vizitatori ai MNINGA în perioada 2012-2019 
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Festivalul Internațional de Film pentru 
publicul tânăr – Kinodiseea 

9 – 10 noiembrie 2019 243 

Ateliere de creație cu imaginație Holy 
Molly 

noiembrie 2019 22 

Ateliere de Caligrafie 30 noiembrie - 14 decembrie 
2019 

66 

Clubul de lectură de la Antipa 11 – 27 decembrie 2019 22 

Ora de muzeu februarie - aprilie 2019; 
octombrie – decembrie 2019 

198 

5 Licee 5 Muzee februarie – iunie 2019 250 

TOTAL 15.151 

Tabel 2: Numărul total de participanți la programele educaționale ale MNINGA în 2019 

 

3.3 Număr total de aprecieri pozitive ale MNINGA în social media 

• Număr total de aprecieri pozitive ale paginii Facebook a MNINGA a cunoscut o dinamică în 

continuă creștere. Astfel în perioada ianuarie - decembrie 2019 au fost obținute 3.511 aprecieri 

noi ale paginii (pagina MNINGA a crescut de la 33.709 la 37.220 aprecieri = prieteni ai paginii) 

• Numărul total de urmăritori Instagram ai MNINGA a crescut în naul 2.019 cu 951, ajungând 

la 2021. 

 

3.4 Numărul total de apariții în media în anul 2019 

În anul 2019 Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a avut un număr de 6.555 apariții 

în media (tv, radio, presă, scrisă internet, social media), cu următoarea dinamică lunară (tabelul 3). 

Se observă că numărul maxim de apariții în presă, respectiv de cititori coincide cu perioada 

controversei legate de amplasarea în curtea MNINGA a unui nou muzeu care urma să fie înființat. 

 

Luna Nr de materiale Număr cititori 

Ianuarie 2019 288 3.150.425 

Februarie 2019 552 12.585.660 

Martie 2019 417 10.120.186 

Aprilie 2019 483 6.397.478 

Mai 2019 710 37.132.848 

Iunie 2019 990 32.131.918 

Iulie 2019 1610 44.349.615 

August 2019 346 15.172.249 

Septembrie 2019 334 9.141.308 

Octombrie 2019 341 12.027.803 

Noiembrie 2019 339 14.384.849 

Decembrie 2019 145 1.031.955 

Tabel 3: Sinteza aparițiilor MNINGA în media (tv, radio, presă scrisă, internet, social media) în naul 

2019. 
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3.5 Măsuri pentru îmbunătățirea imaginii MNINGA 

Măsurile întreprinse pentru îmbunătățirea parametrilor care descriu evoluția imaginii MNINGA au 

presupus realizarea de acorduri de colaborare cu parteneri din mass-media: un post de radio 

(Radio România Cultural), un post de televiziune (DaVinci Learning), o agenție de publicitate 

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

(United Media România), o firmă specializata în email marketing (White Image - Loyalty Solutions), 

parteneri din domeniul on-line (https://agendacopiilor.wordpress.com/, http://www.gradinite.com, 

http://www.mamica.ro, http://labucatarie.ro, http://kidsnews.ro, http://www.melc-codobelc.ro¸ 

http://gokid.ro/, http://www.stiripentrucopii.com /, http://smartwoman.hotnews.ro/, 

https://www.iqool.ro/, https://www.descopera.ro/, https://www.prwave.ro/, https://advertising4u.ro/, 

https://www.vinsieu.ro/ ) 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelelor de socializare. În perioada evaluată 

Muzeul ”Antipa” a acumulat 3.511 like-uri pe rețeau de socializare Facebook; 

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

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

Mediafax, Agerpres, Amos News, Rador, News; 

• Distribuția comunicatelor de presă prin intermediul site-urilor specializate 

http://www.centruldepresa.ro, https://www.comunicatedepresa.ro/ și http://www.webpr.ro/ ; 

• Promovarea prin intermediul instituţiilor de învățământ din București: Inspectoratul Școlar al 

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

București, RNMR (informații despre evenimentele organizate de Muzeu pe site-ul Retelei 

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

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 
În perioada 01.01.2019-31.12.2019 a fost continuată implementarea strategiei pentru cunoașterea 

categoriilor de beneficiari ai MNINGA prin intermediul sistemului electronic de eliberare a biletelor 

de vizitare care să permită o segmentare cât mai ridicată a publicului, pe naționalități (după 

informațiile pe care le deținem aceasta este o premieră pentru România), pe categorii de vârstă și 

parțial de studii. 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei; 
Grupurile țintă ale muzeului sunt definite în funcție de viziunea MNINGA, de strategia instituției 

pentru asigurarea mijloacele materiale necesare îndeplinirii viziunii asumate, ținând cont de analiza 

datelor demografice colectate în cadrul studiilor pentru evaluarea complexă a percepțiilor, 

atitudinilor și comportamentelor consumatorilor, precum și a datelor de trafic pe pagina MNINGA 

de pe rețeaua de socializare Facebook. 

Structura pe sexe a publicului adult al MNINGA 

• Masculin 46,6% 

• Feminin 53,4% 

Structura pe vârste a publicului adult al MNINGA 

• 18-24 ani 13,6% 

• 25-34 ani 29,3% 

• 35-44 ani 29,1% 

• 45-54 ani 13,3% 

• 55-65 ani 14,7% 

Structura pe nivelul educațional al publicului adult al MNINGA 

• Scoală primară 0,1% 

• Scoală gimnazială 1,3% 

• Scoala profesională 2,9% 

• Absolvent liceu 35,2% 

http://gokid.ro/
https://www.iqool.ro/
https://www.descopera.ro/
https://www.prwave.ro/
https://advertising4u.ro/
https://www.vinsieu.ro/
http://www.centruldepresa.ro/
https://www.comunicatedepresa.ro/
http://www.webpr.ro/
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• Absolvent facultate 44,8% 

• Studii postuniversitare 15,7% 

Datele demografice ale vizitatorilor care apreciază pozitiv pagina Facebook a MNINGA, 
înregistrate în internalul 1 ian. 2019 – 31 dec 2019, arată o pondere mai mare a publicului feminin 
(tabelul 4). 

 

Categorie de varsta (ani) 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Femei 72,4% <1% 7% 26% 24% 10% 3% 2% 

Bărbați 27,6% <1% 3% 9% 8% 4% 2% 1% 

Tabel 4: Segmentare pe categorii de vârstă a urmăritorilor MNNIGA pe Facebook 

Datele demografice ale vizitatorilor care apreciază pozitiv contul de Instagram al MNINGA, 
înregistrate în internalul 1 ian. 2019 – 31 dec 2019, arată o proporție de 34% vizitatori femei, 
respectiv 66% vizitatori bărbați. 

 

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

1. Grup țintă primar Familii cu copii 

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

3. Grup țintă terțiar Adulți fără copii 

 

6. Profilul beneficiarului actual. 
Analiza categoriilor de bilete vândute în perioada 01.01.2019-31.12.2019 relevă următorul profil al 

categoriilor de beneficiari actuali ai MNINGA (Figura 4). 

 

 

 

 

Situația vizitatorilor, în funcție de țara de origine este prezentată în Figura 5. 

Figura 2: Categorii de vizitatori ai expoziției permanente a MNINGA în anul 2019 

Întreg; 108489; 38%

Elev/student; 64840; 
22%

Pensionar; 9719; 3%

Gratuit; 106012; 37%
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la 
strategia culturală a autorităţii; 

Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia 

culturală a autorităţii a presupus corelarea cu strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-

2022. 

Obiectiv general al strategiei din sectorul muzeal în domeniul culturii și patrimoniului național 

pentru perioada 2014-2020 este dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice a muzeelor, în 

special prin integrarea dimensiunii participative și prin accentuarea rolului educațional și de 

protejare a identităților culturale pe care îl are acest tip de instituție. Obiectivele specifice sunt: 

a) Întărirea rolului major pe care îl pot juca muzeele, ca factor de coeziune socială, atât în 

mediul rural, prin promovarea tradiţiilor locale, cât şi în mediul urban, prin afirmarea identităţii 

culturale a locuitorilor orașelor. 

b) Transformarea muzeului în mediator cultural şi în beneficiar şi creator de servicii pe piaţa 

culturală prin potențarea valențelor culturale pe care acest tip de instituție le are o activitate 

culturală care nu sunt întotdeauna direct legate de patrimoniul deţinut. 

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

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 
Orientarea spre beneficiari înseamnă identificarea şi analiza continuă şi cuprinzătoare a 

aşteptărilor publicului, transpunerea acestora în realizarea produselor şi serviciilor, în modul de 

desfăşurare a interacţiunii cu publicul, cu scopul dezvoltării şi menţinerii unor relaţii pe termen lung 

şi economic avantajoase cu beneficiarii. 

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

care să permită culegerea de informații de spre țara de proveniență a vizitatorilor MNINGA. 

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

București/România. 

Figura 3: Țara de proveniență (cu excepția României) a vizitatorilor MNINGA în 2019 

(primele 10 țări, în ordine descrescătoare a numărului de vizitatori) 
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Practic, datele colectate în perioada ianuarie-decembrie 2019 arată ca primele cinci țări furnizoare 

de vizitatori străini ai MNINGA sunt, în ordine: Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Israel, Turcia. 

Față de perioada simlară a anului 2018 (Republica Moldova, Israel, Bulgaria, Grecia, Italia) 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 
În acord cu direcțiile principale de acțiune prevăzute în Strategia din sectorul muzeal în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020, MNINGA a derulat următoarele tipuri 

de acțiuni: 

 

1. Măsuri pentru creșterea veniturilor prin organizarea de activităţi specifice MNINGA (expoziți 

temporare, ateliere, etc) 

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

ponderea personalului tânăr înalt specializat din cadrul MNINGA; 

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

științifice cu specialiști din România și din străinătate, dar și prin activități specifice de 

conservare preventivă a colecțiilor; 

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

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

proiecte/activități complementare programei școlare: 

5. Continuarea formării profesionale și specializării pentru personalul de specialitate prin 

programe de masterat/doctorat 

6. Modernizarea dotărilor tehnice, a laboratoarelor şi atelierelor de restaurare; 

7. Dezvoltarea spațiilor destinate expunerii și stocării în condiții corespunzătoare a colecțiilor 

și a patrimoniului existent; 

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

clasate, gestiunea şi monitorizarea lor. 

9. Implementarea unui sistem nou de eliberare a biletelor de intrare, care permite flexibilitate 

totală în definirea oricărui tip de bilet, pentru oricare tip de eveniment, pentru orice 

categorie de vizitator se dorește. 

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

1. Măsuri de organizare internă; 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 

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

25.10.2013. 

Au fost constituite diverse comisii de specialitate (comisie de verificare a stării de conservare, 

comisie de restaurare, comisie de inventariere a bunurilor culturale, etc.) cu scopul de a sprijinii 

activitatea managerului. 

În situațiile în care au intervenit schimbări și completări de atribuții în cadrul departamentelor, au 

fost emise decizii, iar fișele de post au fost actualizate stabilindu-se sarcini clare și precise. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
În perioada raportată nu au fost aduse modificări la Regulamentul Intern al instituţiei. 

 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 
Conform Organigramei în vigoare, conducerea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa” este asigurată de un Manager, în baza Contractului de management nr. 86/18.09.2017. 

Managerul asigură conducerea Muzeului şi are în subordine directorii adjuncţi, contabilul şef şi 
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următoarele structuri organizatorice: Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Resurse 

Umane, Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, Compartimentul Achiziţii, 

Compartimentul Juridic și Biroul Relaţii Publice, Marketing Cultural şi Programe Educaţionale, care 

răspund de buna funcţionare a activităţii Muzeului, conform prevederilor cuprinse în contractul de 

management şi, respectiv ale Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

Activitatea Managerului este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu 

caracter deliberativ, și Consiliul Științific, organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul 

cercetării științifice, colecțiilor muzeale și activităților culturale. 

În perioada raportată ședințele Consiliului de Administrație MNINGA au avut loc trimestrial sau ori 

de câte ori a fost necesar, după cum urmează: 29 ianuarie 2019 (Ordinea de zi: mandatul 

Consiliului Științific al MNINGA, transfer post vacant de muzeograf gr. IA, scoatere la concurs post 

vacant de CS III, Diverse); 18 februarie 2019 (Ordinea de zi: suplimentare număr de posturi); 25 

februarie 2019 (Ordinea de zi: preluare în regim gratuit proprietăți imobiliare – Vila 13 Cerbul și 

teren intravilan, proprietate de tip Restaurant și teren intravilan, Vila 8 și teren intravilan; proiect 

pilot japonez – modalitate de protejare antiseismică a Deinotherium-ului, Diverse); 14 iunie 2019 

(Ordinea de zi: existența unui plan de dezlipire a terenului pe care Muzeul îl are în administrare – 

argumente de păstrare a integralității – necesitatea extinderii Muzeului Național de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa”); 24 iunie 2019 (Ordinea de zi: adresa MCIN nr. 3125/18.06.2019 urmare a 

adresei SGG nr. 10025/12.06.2019 cu privire la solicitarea Institutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” privind transmiterea în administrarea sa a unei părți din 

suprafața de teren aferentă Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” în vederea 

edificării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și Holocaustului din România); 23 septembrie 2019 

(Ordinea de zi: Buget; demarare procedură realizare studiu în vederea extinderii Muzeului; 

constituire Comisie achiziție bunuri culturale – Lepidoptere; realizare eveniment – promovare bilete 

noi; Diverse); 8 octombrie 2019 (Ordinea de zi: transformare post vacant de CS III în muzeograf gr. 

IA; expoziție temporară reptile vii; Diverse); 

În perioada raportată au fost necesare 43 de delegări de competență de către managerul instituției, 

datorită deplasărilor interne/externe, sau a efectuării concediului de odihnă/medical, și o (1) 

delegare de competență privind atribuțiile postului de director adjunct Cercetare, acest post fiind 

vacant în prezent. 

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare); 
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a funcţionat în perioada raportată  având la 

bază un număr de 60 posturi, dintre care 7 funcţii de conducere şi 53 funcţii de execuţie, şi o 

structură organizatorică formată dintr-o secţie (Secția Redacție, Bibliotecă și Arhivă), două birouri 

(Biroul de Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale, și Biroul Financiar-

Contabil) și zece compartimente (Compartimentul Evidență și Conservare, Compartimentul 

Taxidermie și Restaurare, Compartimentul Cercetare Patrimoniu, Compartimentul Biologie 

Moleculară, Compartimentul Tehnic-Administrativ, Compartimentul Audit Public Intern, 

Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Achiziții, Compartimentul Juridic, 

Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă). 

Structura organizațională a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este adaptată 

cerințelor astfel încât să asigure cadrul, divizarea și funcționalitatea proceselor de muncă în 

vederea realizării obiectivelor previzionate, fiind un ansamblu de elemente cu caracter decizional, 

informațional, motivațional, prin intermediul cărora se exercită procesele și relațiile de management 

pentru obținerea unor performanțe. 

În perioada raportată au fost organizate 9 concursuri de ocupare a posturilor vacante (2 concursuri 

de ocupare a 2 posturi de cercetător științific gr. III în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind 

Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 7 concursuri de ocupare a 7 posturi de: 1 post 
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muzeograf gr. I, 3 posturi de muzeograf gr. IA, 1 post conservator tr. I, 1 post educator muzeal gr. 

IA (organizat concurs de 2 ori); 1 post auditor gr. I). Aceste posturi rezultând ca urmare a încetării 

a 4 detașări și existența a 4 posturi vacante și 1 post temporar vacant în statul aprobat și un post 

vacantat prin încetarea contractului individual de muncă conform art. 56 alin 1 lit. a) din Legea nr. 

53/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

La data de 31 decembrie 2019 s-au înregistrat 54 de posturi ocupate, 4 posturi vacante și două 

posturi temporar vacante. Fluctuația de personal fiind constantă. 

Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru salariații MNINGA 

conform legislației în vigoare, evaluările fiind bazate pe aprecierea în mod obiectiv și sistematic a 

randamentului, calității muncii, comportamentului, inițiativei, eficienței și creativității pentru fiecare 

salariat, majoritatea având merite deosebite în activitatea desfășurată. 

Condițiile de muncă au fost îmbunătățite permanent prin amenajarea și dotarea spațiilor de lucru 

existente, în vederea desfășurării activității salariaților în condiții decente, având în vedere spațiul 

insuficient existent. 

Au fost respectate și aplicate cu promptitudine toate prevederile legale care au îmbunătățit situația 

salarială și s-au încadrat în bugetul instituției. 

În limita bugetului alocat, a Planului de formare profesională pentru anul 2019, cu scopul de a spori 

potențialul și abilitățile angajaților în vederea atingerii obiectivelor instituției, MNINGA a sprijinit 

angajații în perfecționarea profesională, aceștia urmând cursuri de formare/perfecționare, după 

cum urmează: 

• Curs „Noutăți contabile – Forexebug, raportări, corectare erori, contabilitatea fondurilor 

externe și salarizarea personalului” (au participat 6 salariați); 

• Instruirea angajaților muzeului în interacțiunea adecvată cu persoanele cu dizabilități – în 

cadrul programului de accesibilizare a expoziției permanente pentru persoanele cu dizabilități; 

• Pregătirea teoretică prin vizite de studiu la biblioteci publice, în funcție de necesitățile de 

dezvoltare profesională, care au ca scop sprijinirea salariaților muzeului în ceea ce privește 

formarea lor profesională, constituind stagiu de perfecționare profesională având rolul de 

actualizare a cunoștințelor și a deprinderilor specifice postului și locului de muncă, de dezvoltare a 

abilităților și competențelor specifice fiecărei profesii existente în instituție. 

 

Activități de voluntariat: 

În desfășurarea activităților Muzeului au fost implicați și voluntari: 8 voluntari în cadrul 

Compartimentului Biologie Moleculară, 1 voluntar în cadrul Compartimentului Taxidermie-

Restaurare, voluntarii venind și exprimându-și dorința de colaborare cu entuziasm și dorință de 

implicare pentru deprinderea de noi cunoștiințe în domeniul științelor naturii și al biologiei 

moleculare, dezvoltarea abilităților de lucru într-un laborator de biologie moleculară, dezvoltarea 

unor competențe în ceea ce privește lucrul cu publicul/cu copiii în cadrul unor atelierelor educative, 

deprinderea tehnicilor de taxidermie/restaurare, contribuind cu eficiență la îndeplinirea obiectivelor, 

fiind de un real folos instituției, coordonatorii acestora asigurând cu succes asistență continuă pe 

tot parcusul perioadei de voluntariat. 

În baza unor acorduri de parteneriat cu Asociația Studenților de la Sociologie și Asistență Socială 

(10 de voluntari) și cu Asociația Open For Business (20 de voluntari), voluntarii au asigurat cadrul 

suport pentru desfășurarea activităților în cadrul evenimentelor „Noaptea Muzeelor” și de 1 iunie 

2019. 

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale 
spaţiilor; 
În anul 2019 s-a obținut creșterea volumului de depozitare în trei depozite de entomologie: 

• depozitul mare al colecțiilor de lepidoptere: au fost scoase 3 dulapuri goale, în locul lor s-au 

asamblat două rasteluri metalice, fiecare rastel cu câte patru rânduri de sertare, fiecare 
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rând având 34 de sertare (Total: 272 de sertare libere). De asemenea au fost scoase dintr-

un rastel de lemn 76 cutii destinate Colecției științifice de orthoptere care s-au mutat în alt 

spațiu de depozitare, acestea fiind înlocuite cu 76 cutii goale. Alte 70 de cutii cu diverse 

ordine de insecte (din alt rastel de lemn) au fost mutate în alt spațiu de depozitare, în locul 

lor intrând 60 de cutii noi. În prezent, spațiul de depozitare pentru colecțiile de lepidoptere a 

crescut cu 408 cutii/sertare. Mai este nevoie de 11 cutii entomologice pentru a completa 

spațiul existent. 

• depozitul Colecțiilor de coleoptere: în spațiu liber a fost asamblat un rastel metalic cu cinci 

rânduri de sertare (cutii), pe fiecare rând fiind 26 de cutii. Astfel, Colecțiile de coleoptere 

beneficiază de 130 cutii noi pentru dezvoltarea lor. 

• depozitul Colecțiilor de orthoptere/odonate/heteroptere: în locul a două rafturi simple (ce au 

fost scoase) s-a asamblat un rastel metalic pe toată lungimea peretelui depozitului, cu 7 

rânduri de sertare, două rânduri cu câte 31 de cutii și cinci rânduri cu 29 de cutii. În acest 

rastel s-au mutat 76 de cutii destinate Colecției științifice de ortoptere, 70 de cutii cu diverse 

ordine de insecte și 62 de cutii entomologice noi, existând posibilitatea dezvoltării colecției 

de orthoptere. 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 
organisme de control în perioada raportată. 
 

a) Acțiune de verificare a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi București (08.02.2019 – 

12.02.2019), cu tema „Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 

nr. 35/2011” – abatere constatată: neefectuarea reevaluării activelor fixe corporale de natura 

construcțiilor dar și a celor de natura bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural național. 

Sinteza aspectelor rezultate în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin Decizia nr. 35/2011: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a 

întreprins toate măsurile pentru implementarea măsurii nr. 7 din Decizia nr. 35/2011, dar din 

motive neimputabile, măsura nr. 7 a rămas fără obiect. 

 

b) Acțiune de control privind verificarea respectării legislației în vigoare cu privire la apărarea 

împotriva incendiilor (04.04.2019 – 06.04.2019) 

Măsuri luate în perioada raportată: 

• obținerea autorizației de securitate la incendiu prevăzută de lege conform Aviz nr. 320205 

din 12.04.2018; 

• planul de intervenție în caz de incendiu a fost actualizat; 

• fișa obiectivului a fost actualizată; 

• depozitarea în spațiile de trecere/scări în curs de realizare; 

• lucrările de tratare/ignifugare a elementelor de construcție din material lemnos (scara 

mansardă) – în curs de realizare; 

• privind depozitarea diverselor materiale combustibile în centrala termică – s-a realizat. 

• gabarite reduse ale unor căi de evacuare datorită depozitării unor bunuri materiale – în curs 

de realizare; 

• centrala de detecție/semnalizare funcționează la parametri la care a fost proiectată; 

• exploatare necorespunzătoare a instalației electrice – în curs de realizare; 

• s-au înlocuit conductele din plastic pentru alimentarea hidrantului interior nr. 1; 

• unele uși de pe traseele de evacuare se deschid contrar fluxului de evacuare – în curs de 

realizare. 

c) Acțiune de control – verificarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu 

accesibilizat de către muzee – de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului 

București în data de 10.07.2019 
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Măsuri luate în perioada raportată: 

- privind măsura Rezervarea și semnalizarea a 2 locuri de parcare conform art. 65 alin. 1 din legea 

nr. 448/2006 – Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a transmis 2 solicitări în urma 

controlului pentru îndeplinirea măsurii dispuse, către Administrația Străzilor Sector 1 București, 

privind înființarea a 2 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, primind aviz negativ din 

Partea Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București la ambele solicitări. 

 

d) Începând cu luna mai 2019 s-a efectuat o misiune de evaluare tematică a MNINGA privind 

implementarea SNA 2016-2020. Echipa de evaluare a fost compusă din reprezentanți a 

Ministerului Culturii și reprezentanți din cadrul Ministerului Justiției. 

Misiunea de evaluare a constat în analiza chestionarului transmis de către MNINGA în data de 

29.05.2019 și în desfășurarea vizitei la fața locului (sediul MNINGA din Șos. Kiseleff, nr. 1) în data 

de 03.06.2019. 

 

Concluzii și recomandări: 

1. Codul etic / deontologic / de conduită 

• actualizarea Codului de conduită etică şi profesională a personalului MNINGA și 

implementarea unui mecanism de monitorizare a aplicării prevederilor acestuia; 

• popularizarea în rândul salariaților a persoanei responsabile cu activitatea de consiliere 

etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită; 

• participarea persoanei/persoanelor implicate în monitorizarea codului de conduită la un 

curs de perfecționare profesională în domeniul eticii și integrității; 

• diversificarea instrumentelor utilizate pentru evaluarea gradului de cunoaștere de către 

salariați a normelor de conduită, în sensul utilizării, spre exemplu, a unor chestionarelor de 

evaluare mai detaliate (eventual online) a gradului de cunoaștere a normelor de conduită, 

ceea ce va permite o evaluare extinsă și obiectivă a gradului de cunoaștere; 

• revizuirea procedurii în domeniul semnalării neregularităților. De asemenea, se recomandă 

ca aceasta să fie publică. 

• crearea unor canale de preluare a sesizărilor cu privire la orice încălcare a codului de 

conduită, canale care să poată asigura protejarea identității avertizorului și care să fie 

accesibile oricărei persoane din cadrul sau din afara instituției (de exemplu o adresă de e-

mail, o cutie de sesizări etc.). 

2. Conflictul de interese 

• Elaborarea unei procedurii privind declaraţiile de avere şi interese existente la nivelul 

MNINGA, prin descrierea detaliată a pașilor de urmat și a documentelor necesare. 

• Instituția să adopte proceduri interne privind prevenirea și gestionarea situațiilor referitoare 

la conflictul de interese; 

• Instituția să implementeze măsuri de identificare timpurie cu privire la conflictele de 

interese, în vederea sesizării Agenției Naționale de Integritate (ex. audit intern, solicitări de 

puncte de vedere adresate ANI etc.); 

• Participarea la programe de pregătire profesională în ceea ce privește conflictul de interese 

pentru salariații MNINGA; 

• Organizarea unei/unor sesiuni de informare privind legislația în domeniul conflictului de 

interese aplicabilă personalului contractual (eventual în colaborare cu Agenția Națională de 

Integritate); 

• Punerea în aplicare a prevederilor Anexei nr. 2 - Metodologie  de evaluare a incidentelor de 

integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, la Hotărârea nr. 599/2018 

pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a 
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probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a 

impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de 

corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de 

integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul 

raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate. 

3. Riscurile de corupţie 

• Revizuirea registrului riscurilor de corupție, ținând cont de prevederile Anexei nr. 1 - 

Metodologie  de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale, la Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare 

a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, 

împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de 

corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de 

corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a 

incidentelor de integritate. 

• Stabilirea de măsuri concrete de prevenire și remediere a vulnerabilităților identificate, 

elaborarea și aplicarea unei metodologii de monitorizarea a acestora, precum și numirea de 

persoane responsabile pentru implementarea acestora. 

• Revizuirea planului de integritate al MNINGA; 

• Monitorizarea implementării planului de integritate, elaborarea raportului de progres și 

transmiterea acestuia la minister. 

• Actualizarea procedurii de sistem privind funcţiile sensibile. 

• Au fost actualizare și realizate noi proceduri de sistem privind PS 07 – Funcțiile Sensibile, 

Ps 08 – Gestionarea Abaterilor, Ps 09 – Semnalarea Neregulilor, Ps 10 – Consiliere Etică 

Și Raportare, Ps 13 – Gestionarea Petițiilor, Ps 16 – Declararea Averilor, Intereselor Și 

Cadourilor, Ps 23 – Protecția Avertizorilor De Interes Public. 

• A fost monitorizată implementarea planului de integritate și elaborarea Raportului de 

progres, împreună cu Inventarul măsurilor de transparență instituțională și anexa privind 

Situația incidentelor de integritate, și transmise către Ministerul Culturii. 

• S-a demarat procedura de actualizare a Codului de conduită etică al MNINGA. 

 

e) În perioada raportată a avut loc o misiune de audit de la Ministerul Culturii privind modul de 

implementare OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial. 

Perioada auditată: 01.01.2018 - 30.03.2019. S-a efectuat o auditare de regularitate privind 

respectarea principiilor, regulilor metodologice și procedurale în ceea ce privește OSGG nr. 

600/2018. 

S-a constatat funcționalitatea comisiei de monitorizare; existența și implementarea programului de 

dezvoltare a sistemului de control managerial; organizarea și monitorizarea procesului de 

management al riscurilor; procedurile documentate au fost elaborate în proporție de 100% din 

totalul activităților procedurale inventariate; sistemul de monitorizare a performațelor este stabilit și 

evaluat pentru obiectivele și activitățile instituției prin intermediul unor indicatori de performanță. 

Concluzionând, modul de implementare a prevederilor OSGG nr. 600/2018 este funcțional. 

În decembrie 2019 procedurile de sistem au fost actualizate și s-au elaborat încă 8 proceduri de 

sistem noi (sus-menționate). 

Au fost întocmite rapoarte de monitorizare a performanțelor, rapoarte de gestionare a riscurilor 

pentru fiecare structură în parte. 

file:///C:/Users/ComputerMC/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp132498/00195967.htm
file:///C:/Users/ComputerMC/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp132498/00195967.htm
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Totodată a fost întocmit raportul anual asupra SCIM, împreună cu situația centralizatoare și situația 

sintetică a autoevaluării, pe baza centralizării chestionarelor de autoevaluare, și raportarea 

acestora către Ministerul Culturii. 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 
perioadei raportate; 
Din datele economico-financiare prezentate mai jos, rezultă că Muzeul Național de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” a înregistrat rezultate pozitive la toate capitolele, în condiţiile în care subvenţia 

primită de la Ministerul Culturii, a acoperit 50,73% din necesitățile de finanțare a activității 

instituției. Promovarea intensivă a proiectelor și programelor culturale a dus la depășirea veniturilor 

proprii. Realizarea întregului program aprobat pentru perioada de raportare arată o gestionare 

eficientă a resurselor financiare și umane alocate prin care au fost îndepliniți indicatorii de 

performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei. Urmărirea 

îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către angajați, acordarea vizei de control financiar preventiv 

propriu, respectarea legislației în domeniu a dus la diminuarea riscurilor probabile și au contribuit la 

îndeplinirea proiectului de management asumat de către manager la începutul perioadei analizate 

în condiții de legalitate. În perioada de raportare a existat o preocupare deosebită pentru atragerea 

de surse de finanţare, pe lângă veniturile obținute din vânzarea de bilete. O parte din resursele 

financiare necesare au fost asigurate din mai multe surse: programe de finanţare, sponsorizări, 

vânzări lastand, realizarea de analize ADN, ateliere tematice pentru copii, etc. Diversificarea 

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

de vizitatori/participanți la activitățile culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr. 
Crt. 

Categorii Buget initial (lei) Buget aprobat 
definitiv (lei) 

Buget realizat 
(încasări) (lei) 

1 2 3 4 5 

I Venituri totale 8.695.000 10.444.000 9.006.395 

1. Venituri proprii (totalitatea surselor 
atrase) 

3.739.000 3.920.000 3.969.982 

1.1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri 
de catre institutiile publice 

45.000 45.000 45.343 

1.2 Venituri din prestari servicii 70.000 80.000 80.000 

1.3 Venituri din manifestari culturale 2.844.000 2.802.000 2.838.318 

1.4 Venituri din cercetare 70.000 83.000 83.000 

1.5 Alte venituri din prestari servicii si alte 
activitati 

700.000 800.000 814.481 

1.6 Alte venituri 10.000 10.000 8.678 

1.7 Sponsorizari 0 100.000 100.162 
(286.440) * 

1.8 Alte transferuri voluntare 0 0 0 

2. Sume utilizate de alte instituții din 
excedentul anului precedent 

0 34.000  

3. Subvenţii pentru institutii publice 4.956.000 4.598.000 4.536.665 

4 Alte facilitati si instrumente posaderare -  348.000 66.339 
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Prefinanţare 

5 Fondul European de dezvoltare 
Regională - Prefinanţare 

 1.544.000 433.409 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli  a parcurs următoarele etape în anul 2019: 

• a fost rectificat la data de 10.05.2019 în urma solicitării nr.1344 din 22.04.2019 MNINGA 

prin includerea sumei de 1.929.000 lei la indicatorii „Alte facilitati si instrumente 

posaderare” şi „Fondul European de dezvoltare Regională” în vederea derularii contractelor 

de finantare nr.238-2019 şi 642973-2014. 

• a fost majorat la data de 02.09.2019, cu suma de 220.000 lei, prin rectificare bugetară în 

urma notei de fundamentare privind propunerea de rectificare a BVC depusă cu nr 

2095/03.07, în vederea acoperirii platilor cu serviciile de furnizare energie electrica şi gaze 

naturale, pentru achizitionarea de piese de schimb necesare reparatiilor la instalatia de 

racire si incalzire, la instalatia de umidificare din expozitia permanenta, a unor statii PC si 

periferice IT, pentru plata unor materiale și servicii pentru menținerea în condiții normale de 

utilizare a echipamentelor existente în instituție precum și pentru acoperirea cheltuielilor 

unor servicii ce înregistrează un varf de utilizare în această perioadă – mentenanța 

sistemelor de prevenire a incendiilor și de securitate, etc. şi în vederea realizarii la 

parametri competitivi a planului minimal asumat, dar și a proiectului de management. 

• a fost diminuat la data de 04.09.2019, cu suma de 310.000 lei şi la data de 18.11.2019  cu 

suma de 268.000 lei prin rectificare bugetară în urma notei de fundamentare privind 

propunerea de rectificare a BVC depusă cu nr 2693/03.09.2019 şi respectiv a adresei nr. 

3463 din 01.11.2019. 

Mentionăm ca economia realizată la Titlul I – “Cheltuieli de personal” a fost cauzată de posturi 

rămase neocupate în diverse perioade ale anului precum şi neacordării sporului  pentru condiţii de 

muncă în urma solicitării MCIN nr.2899-17.04.2019 prin care ni se comunică faptul că, sumele 

propuse pentru alineatul 10.01.05 „Sporuri pentru condiţii de muncă” au fost redistribuite temporar 

la alineatul 10.01.01 „Salarii de bază”. În prezent, pe rolul Tribunalului București - Secția a VIII-a 

Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale se află Dosarul nr. 35214/3/2019, având ca obiect cererea 

de chemare în judecată depusă de către salariații Muzeului, privind: 

◦ calcularea pentru reclamanți, corespunzător perioadei cuprinse între luna aprilie 

2019 și data pronunțării hotărârii judecătorești, a sporului pentru condiții 

vătămătoare și periculoase, în cuantum de 15% din salariul de bază și la plata către 

aceștia a diferenței dintre drepturile salariale astfel calculate și cele efectiv încasate, 

sume ce vor fi actualizate cu rata inflației la data plății efective la care se va plăti și 

dobânda legală calculată de la data scadenței fiecărui drept salarial, până la data plății 

efective, respectiv 

◦ plata către reclamanți a sporului pentru condiții vătămătoare și periculoase, în 

cuantum de 15% din salariul de bază, pentru intervalul imediat următor pronunțării 

respectivei hotărâri judecătorești și până reluarea acordării acestui drept prin 

decizia managerului Muzeului  

• la data de 15.11.2019, a fost suplimentat cu suma de 100.000 lei la indicatorul „Donaţii şi 

sponsorizări” şi reprezintă încasari conform contractelor de sponsorizare 

nr.2144/09.07.2019 sponsor CMI”Dr.Antochi Florina”-5.000,00 lei şi nr.3300/22 11.2018 

sponsor BRD-Groupe Generale SA.- 95.162 lei - solicitare nr. 3463 din 01.11.2019. 

• în luna decembrie a fost suplimentat cu suma de 78.000 lei la indicatorul 33.19 „Venituri din 

serbări şi spectacole scolare, manifestări culturale, artistice şi sportive”, prin nota de 

fundamentare nr.3653-25.11.2019. Avand în vedere aprobarea notelor de fundamentare 

nr.8179 si 8180/ 20.11.2019, repartizarea acestei sume  a fost facuta la  Titlului “Active 

nefinanciare” pentru achiziționarea de licenţe pentru functionarea sistemelor de operare 
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(40 mii lei) si achiziționarea Colecției științifice de lepidoptere Heinz Neumann(38 mii 

lei). 

 

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

Veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei au provenit din: 

• închirieri spaţii pentru amplasare de panouri publicitare – 45.343 lei 

• ateliere și alte activități culturale – 80.000 lei 

• vânzare publicaţii, drepturi de reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în diverse 

publicaţii, taxe de ghidaj, de fotografiere şi  de filmare – 814.481 lei 

• alte venituri – 8.678 lei 

Veniturile din cercetare au fost realizate din contracte de prestari servicii încheiate cu 

inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN in sumă de 83.000 lei. 

Veniturile realizate la indicatorul „Donaţii şi sponsorizări” reprezintă încasari conform următoarelor 

contracte de sponsorizare: 

• nr.2144/09.07.2019 sponsor CMI”Dr.Antochi Florina”-5.000,00 lei extras de cont din 

15.07.2018; 

• nr.3300/22 11.2018 sponsor BRD-Groupe Generale SA.- 95.162 lei extras de cont din 

03.05.2019; 

• nr.2266/13.12.2019 sponsor Mol Romania Petrolum Products- 286.440,00 lei  încasati 

extras de cont din 24.12.2019. 

* din totalul încasărilor din sponsorizări, 100.162 lei au fost transferați în contul de „Disponibil din 

mijloace cu destinație specială” și urmează a fi cheltuiți în anii următori, şi 286.440 lei au fost 

transferaţi în contul “Disponibil din sume de mandat şi în depozit“ urmand ca în anul 2020 să se 

majoreze bugetul de venituri şi cheltuieli cu aceasta sumă. 

 

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

/tarife practicate,pret intreg/pret redus, pentru perioada supusa analizei este prezentată în Tabelul 

5. 

 

 

 

Expozitia permanenta Pret bilet Numar beneficiari Incasari 

Bilete pret intreg(adulti) 20 108.489 2.169.780 

Bilete pret redus(evevi/studenti) 5 64.840 324.200 

Bilete pret redus (pensionari) 10 9.719 97.170 

Bilete in regim gratuit  106.012  

Total expozitie permanenta  289.060 2.591.150 

Expozitii temporare    

Bilete pret intreg(adulti) 15 1.068 16.020 

Bilete pret intreg(adulti) 12 10.144 121.728 

Bilete pret redus 
(evevi/studenti/pensionari) 

10 10.942 109.420 

Bilete in regim gratuit  3.072  

Total expozitii temporare  25.226 247.168 

Activitati  cultural educative    

Participanti platitori  4.616 80.000 

Participanti gratuiti  10.535  

Total activitati cultural educative  15.151 80.000 

Tabel 5: Numărul de beneficiari ai MNINGA în anul 2019 

 

1.1.3 Subvenția repartizata de catre Ministerul Culturii a crescut cu 220.000 lei în vederea 

acoperirii creșterilor cheltuielilor cu utilitătile și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare  



24 

 

rezulate în urma majorării salariului minim conform H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și a evoluţiei cursului de schimb leu - euro care 

s-a confruntat cu o tendinţă clară de depreciere şi o mai mare volatilitate decât cea obişnuită, a 

fost diminuată la Titlul I – “Cheltuieli de personal”  cu suma de 570.000 lei  şi cu 8.000 lei la Titlul X 

Alte Cheltuieli cauzată în principal de neacordarea sporului  pentru condiţii de muncă în urma 

solicitării MCIN nr.2899/17.04.2019. 

 

1.1.4 Fonduri externe nerambursabile. Incasările 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 Naturali au fost de 66.339 lei. 

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. 

In luna martie 2019 a demarat proiectul cod SMIS  2014-120009 - Completarea nivelului de 

cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al 

Directivei Habitate 92/43/CEE, depus în cadrul apelului de proiecte – POIM/178/4/1/ Creșterea 

gradului de protecție nr.90038/04.12.2018 – contract de finanțare(POIM)nr. 238/11.03.2019. 

Proiectul se desfaşoară pe o perioada de 3 ani, avand un buget de 4.434.000 lei. În anul 2019 au 

fost încasaţi 433.409 lei. 

 

 

 

 

 

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

Nr. 
Crt. 

Categorii Buget initial 
(lei) 

Aprobat 
definitiv (plan) 
(lei) 

Realizat 
(plata) 
(lei) 

Grad de 
utilizare a 
bugetului % 

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

II Cheltuieli totale 8.695.000 10.444.000 8.941.991 85,61 

1 Cheltuieli de personal 4.518.000 3.948.000 3.897.924 98,73 

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

4.115.000 4.435.000 4.245.806 95,73 

    Conventii civile 55.000 55.000 53.257 96,83 

    Drepturi de autor 250.000 250.000 240.240 96,09 

3 Proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) 

 1.929.000 681.255 35,31 

4 Sume aferente persoanelor cu 
handicap neîncadrate 

62.000 54.000 52.741 97,66 

5 Cheltuieli de capital  78.000 64.265 82,39 
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Anul 2019 s-a caracterizat printr-un management prudent al cheltuielilor publice. La nivelul 

institutiei s-au angajat si utilizat creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor 

aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea muzeului și cu respectarea dispozițiilor legale. 

Cheltuielile totale ale instituției au înregistrat un trend ascendent datorită numărului tot mai mare 

de activități. Gradul de acoperire din venituri proprii a platilor pentru cheltuielile institutiei a fost de 

44,39%, ceea ce evidentiaza o preocupare continua pentru atragerea mijloacelor financiare 

necesare derularii normale a activitatii muzeului. 

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

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

stabilite în bugetul aprobat definitiv, ponderea lor mentinandu-se constanta pe întreaga perioada 

evaluată, cu o medie de 43,59% din totalul cheltuielilor. 

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

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

activitatilor cuprinse în planul minimal. O pondere importanta a alocarii de fonduri a constat în 

domeniul protejarii patrimoniului muzeal prin identificarea unor spatii propice din punct de vedere al 

microclimatului dar si al protejarii acestuia, pentru operatiunile de restaurare, atat cele efectuate in 

laboratoarele proprii cat si externalizate acolo unde muzeul duce lipsa de specialiști atestați. O alta 

prioritate a fost igienizarea, modernizarea si protejarea spatiilor de depozitare. De asemenea acest 

titlu cuprinde și cheltuieli privind utilitățile(încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate), furnituri de 

birou, cheltuieli cu colaboratorii externi, prestări servicii, drepturi de autor, deplasari interne si 

externe, protectia muncii, curățenie, pază și protectie, revizie și întretinere centrale termice, sistem 

climatizare, sistem securitate fizică, sistem semnalizare incendii, obiecte de inventar, piese de 

schimb si nu în ultimul rand materiale și prestari servicii pentru asigurarea executiei programelor 

culturale. 

Fonduri externe nerambursabile. Din excedentul anului 2018 au fost realizate plăți 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 in valoare de 23.727 lei. 

In anul 2019 a demarat proiectul cod SMIS  2014-120009 - Completarea nivelului de cunoaştere a 

biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei 

Habitate 92/43/CEE, depus în cadrul apelului de proiecte – POIM/178/4/1/ Creșterea gradului de 

protecție nr.90038/04.12.2018 – contract de finanțare(POIM)nr. 238/11.03.2019.În anul 2019 au 

fost  facute plati de 657.528 lei. 

Alte cheltuieli. „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”  a fost plătită suma de 

52.741 lei necesara, acoperirii cheltuielilor cu fondul de handicap conform Legii 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aferent anului 2019. 

Cheltuielile pentru investitii au fost realizate din venituri proprii și au inclus achiziția de licenţe 

pentru functionarea sistemelor de operare, conform notei de fundamentare nr.8180/20.11.2019 

și a Colecției științifice de lepidoptere Heinz Neumann, conform notei de fundamentare  

nr.8179/20.11.2019. 

 

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

Anul 2019 

Nr. 
crt 

Programul Tipul proiectului 
(mic / mediu /mare) 

Denumirea proiectului Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

1 Pedagogie 
muzeala 

Mic Ora de muzeu 
3200 3058 

  Mic Corespondent la decernarea 1000 925 
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Premiilor Nobel 

  Mic La curtea Regilor Romaniei. 
Mese şi meniuri regale...de 
Sărbători 

3900 3855 

  Mic Picnic la Antipa 2100 2019 

  Mic Întâlnire cu Dodi și Roni 7500 7415 

  Mic Noaptea internaţionala a Liliecilor 
la Antipa 

2000 1950 

  Mic Zilele Evoluției 2200 2120 

  Mic Ziua Culturii Naționale 3500 3497 

  Mic Ziua ADN la Muzeul Antipa 2000 1948 

  Mic MyAntipa – Tur ghidat, 
Intersecţii, Icubator de lectură 

2000 1968 

  Mic La Antipa în grădina 1000 975 

  Mic Dictarea geografică 2000 2000 

  Mic Art Antipa - atelier de pictură și 
desen 

4500 4580 

  Mic Provocarea Lego 750 795 

  Mic Bookfest Antipa 4800 4800 

  Mic Robotica la Muzeul Antipa 750 795 

  Mic Galilego/Galileo 800 850 

  Mic Atelierele de recreație ştiinţifică 1000 925 

  Mic Școala de vară Antipa 7200 7085 

  Mic Şah la Antipa 1000 925 

  Mic Ateliere de creaţie cu imaginaţie 
Holz Molly 

1050 1050 

  Mic Joacă rugby în echipa naturii!! 1100 1100 

  Mic Robo Bricks 1000 980 

  Mic Festivalul internațional de film 
pentru publicul tânăr – 
Kinodiseea 

1100 1080 

  Mic 5 Licee 5 Muzee 7000 7000 

  Mic Halloween la Antipa – Bal 
mascat 

1000 980 

  Mic Ateliere de caligrafie 1000 950 

  Mic Clubul de lectura de la Antipa 1000 990 

  Mic Ora de muzeu 700 720 

2 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Mare Expoziția permanentă 
630000 629522 

  Mic Expozitia temporara de reptile 
vii“ Vino sa vezi cum joacă 
natura snake” 

15000 15000 

  Mic Expozitia temporara UnArte la 
Antipa 

7080 6900 

  Mic Expozitia temporara Rugby, 
Natural 

9000 8922 

  Mic Expozitia temporara 
ExpoCaligrafia 2019 

9000 8922 

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

2900 2899 

  Mic Itinerarea expoziției temporare 
“O prietenie regală: Grigore 
Antipa și regii Romaniei 1892 - 
1944 

9500 9515 

  Mic Expozitie temporară de animale 
vii 

2500 2511 

  Mic Expoziție temporară “ #3Rusia-
File din natură” 

1300 1242 
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  Mic Expoziție temporară “Grădina 
sălbatică- de 111 ani în inima 
Bucureştiului” 

1600 1578 

  Mic Expoziție temporară de fluturi vii 
“ Născuţi aici” 

23000 22489 

  Mic Itinerarea expoziției temporare 
“Un veac de zoologie în 
România. Amintiri despre viitor 

3500 3190 

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

20000 20034 

  Mic Itinerarea expoziției temporare “ 
Grigore Antipa - 150” 

2900 2895 

  Mic Festivalul Animalelor la Muzeul 
Antipa 

4500 4459 

  Mic Noaptea Muzeelor 3000 2980 

  Mediu Tiparire albume/carti/pliante 55000 54270 

  Mic Noaptea Cercetătorilor Europeni 
2019 

5100 5099 

  Mic STIMescu la Muzeu 1000 829 

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

12000 11896 

4 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Mic Evidenţa sinoptică şi analitică a 
bunurilor de importanţă ştiinţifică 
aflate în patrimoniul MNINGA 20000 19152 

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

16500 16604 

  Mic Conservarea preventivă și 
curativă a patrimoniului ştiinţific 
muzeal 

14500 14000 

  Mic Organizare/reorganizare colecții 
științifice şi a spaţiilor de 
depozitare 

31000 30648 

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

66000 65845 

  Mare Reorganizare spații de 
depozitare 

110000 109354 

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

55000 54109 

5 Cercetarea 
și 
dezvoltarea 
patrimoniului 

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

286000 285674 

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

130000 129300 

   Total: 1615030 1607173 
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2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 
performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 
Indicatori de performanță în anul 2019 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă 2019 

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

25,6266 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 499.748 

3 Număr de activităţi educaţionale 481 

4 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 6.555 

5 Numar de beneficiari neplatitori 119.619 

6 Numar de beneficiari platitori 209.818 

7 Număr total de beneficiari Facebook 40.982 

8 Număr de expoziţii temporare/Frecventa medie zilnica 13 

9 Număr de proiecte/acţiuni culturale 29 

10 Venituri proprii din activitatea de bază 2.838.318 

11 Venituri proprii din alte activitati 1.131.664 

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate 

modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei. 

** Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 

 

Detalii pentru indicatorii de pefomanță: 

1. Cheltuielile pe beneficiar au fost calculate conform formulei următoare 

𝐶𝐵 =
𝑆+𝑉𝑃−𝐶

𝐵
, unde: 

CB – cheltuieli pe beneficiar 

S – venituri din subvenții pentru instituții publice 

VP – venituri proprii 

C – cheltuieli de capital 

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

𝐶𝐵 =
5.536.665 + 3.969.982 − 64.265

329.437
= 25,6 

 

E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin proiectul de management: 

 

1. Viziune 

Împărtașind cunoaștere, insuflăm oamenilor respect pentru natură și îi ajutăm să descopere 

locul omenirii pe Pământ. 

Explicitarea viziunii: 

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

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

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

educațional formal; 

Oamenilor/omenirii – arată că un muzeu de istorie naturală nu se adresează doar comunității în 

care există fizic, ci întregi omeniri, deoarece „obiectele de muzeu” nu respectă granițele politice; 

Respect – presupune că publicul ajunge să îndrăgească natura, creându-se astfel premise pentru 

acțiuni responsabile față de natură; 

A descoperi – presupune ca Muzeul nu urmărește să impună publicului un anumit punct de 

vedere, ci mai degrabă urmărește să creeze cadrul necesar pentru ca publicul să descopere/re-

descopere singur diferitele aspecte ale naturii; 
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Locul omenirii pe pamânt – presupune că o parte importantă a spiritualității umane este 

reprezentată de înțelegerea relației cu lumea înconjurătoare. 

 

2. Misiune 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este o instituţie publică de ştiinţă, cultură şi 

divertisment a cărei misiune este studiul biodiversităţii prin cercetare bazată pe colecţii şi transferul 

cunoştinţelor astfel achiziţionate către public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu 

petrecerea agreabilă a timpului liber, popularizarea cunoştinţelor legate de fauna României şi cea 

mondială, ca şi sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului şi 

conservarea habitatelor 

 

3. Obiective (generale și specifice) 

 

3.1 Obiective pentru întreaga perioadă de management (2017-2022) (prevăzute în Contractul 

de management nr. 86/18.09.2017) 

Obiectivele generale (pentru întreaga perioadă de management) sunt:: 

 

A. Activitatea culturală: 

consolidarea şi extinderea reţelelor de colaborare cu instituţii de cultură de nivel naţional şi 

internaţional; diversificarea modalităţilor alternative de promovare a patrimoniului muzeal prin 

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

constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; cercetarea 

ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; punerea în valoare a 

patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii; elaborarea şi punerea în aplicare a 

proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului; să participe la 

parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea atragerii de resurse (materiale 

informaţionale şi, după caz, financiare); dezvoltarea unui plan de evenimente, activități și intervenții 

culturale și creative care să fie raportate exclusiv la identitatea, viziunea, valorile și colecția 

muzeului; să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei 

generaţii în spiritul apropierii acesteia de muzeul modern; asigurarea diversificării ofertei culturale a 

instituției, în afara proiectelor din cadrul programului minimal; dezvoltarea de parteneriate cu 

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

culturală; continuarea programelor culturale de anvergură ale muzeului precum şi dezvoltarea de 

noi programe de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat; dezvoltarea colaborării 

Muzeului cu societatea civilă reprezentată de organizaţii non-guvernamentale de educaţie şi/sau 

de mediu; dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ; organizarea de acţiuni educative de 

specialitate adresate liceenilor dar şi publicului larg; organizarea unor activităţi anuale de 

anvergură care să valorifice o serie de oportunități ce au un mare impact asupra publicului (ex.: 

Noaptea Muzeelor, Zilele Patrimoniului etc.); realizarea unor programe educative, calibrate pe 

diferite segmente de vârstă, ca forme de învățare permanentă și de interacțiune cu vizitatorii. 

 

B. Activitatea de promovare / marketing. 

actualizarea permanentă a website-ului instituţiei; diversificarea instrumentelor de publicitate; 

atragerea de resurse diverse prin coagularea inițiativelor culturale din comunitatea servită, precum 

și a altor parteneri potențiali; efectuarea de publicitate în jurul marilor evenimente ale instituţiei, 

precum şi o promovare mai pregnantă a acestora; asigurarea de pârghii de marketing specifice în 

scopul creșterii ponderii veniturilor proprii și a sponsorizării în total venituri, precum și a creșterii 

gradului de acoperire din aceste surse a cheltuielilor instituției; promovarea serviciilor culturale 

oferite de către Muzeu prin realizarea materialelor promoționale precum: postere, pliante, bannere, 

mesh-uri, panouri publicitare, spoturi radio sau TV, atât în mediul online, cât și offline; menținerea 
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unui grad ridicat de conștientizare a Muzeului în rândul publicului larg cu ajutorul unor materiale de 

promovare specifice; realizarea unor parteneriate cu diferite firme și organizaţii pentru susţinerea 

activităţilor instituţiei şi creşterea vizibilităţii Muzeului în rândul publicului larg; dezvoltarea și 

intensificarea relațiilor cu mass media cu scopul promovării activităților organizate de Muzeul 

Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”; reevaluarea strategiei de marketing şi comunicare a 

muzeului şi eficientizarea programelor de marketing cultural (promovare, sponsorizări, strângere 

de fonduri, finanţări europene) – colaborări cu agențiile de publicitate pentru dezvoltarea unei 

strategii de branding a muzeului. 

 

C. Activitatea administrativă: 

regândirea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare al instituției în primul 

semestru al anului; re-evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul instituţiei în urma 

îndeplinirii sarcinii de la punctul a); să elaboreze un plan de formare profesională continuă a 

personalului instituţiei, ţinând cont de necesitatea actualizării a fişelor de post şi de criteriile de 

evaluare anuală a performanţelor profesionale; identificarea unor soluţii alternative de satisfacere a 

necesităţilor instituţiei din perspectiva lipsei personalului calificat; elaborarea unei strategii şi a unei 

politici de personal, prin care să satisfacă necesităţile specifice activităţii de cercetare şi 

conservare a patrimoniului; participarea personalului la vizite de studiu, programe de formare şi 

specializare naționale și internaționale și încurajearea colaborării specialiștilor instituției cu omologi 

din țară și/sau străinătate; să asigure implementarea și să raporteze stadiul de implementare a 

standardelor de control managerial intern prevăzute de O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

să asigure implementarea Planului de integritate aferent instituției conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 

2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din 

strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 

informațiilor de interes public; să îndeplinească toate obligațiile care derivă din aprobarea 

proiectului de management și în conformitate cu ordinele Ministerului Culturii și Identității 

Naționale, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc 

funcționarea instituției; să asigure transmiterea către Ministerul Culturii și Identității Naționale a 

rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 

189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

D. Activitatea financiară - economică: 

asigurarea unor pârghii de marketing specifice în scopul creșterii ponderii veniturilor proprii și a 

sponsorizării în total venituri, precum și în scopul creșterii gradului de acoperire din aceste surse a 

cheltuielilor instituției; dezvoltarea unei strategii pentru atragerea de fonduri extrabugetare; să se 

preocupe de eficientizarea procesului de achiziții publice și să depună toate eforturile pentru 

asigurarea transparenței procesului de alocare a fondurilor publice; creşterea ponderii veniturilor 

proprii şi a sponsorizărilor în total venituri şi în acelaşi timp a gradului de acoperire din aceste 

surse a cheltuielilor administrative ale instituţiei; să precizeze explicit fondurile cheltuite în vederea 

realizării programelor şi proiectelor; atragerea de finanţări şi cofinanţări naţionale şi/sau 

internaţionale, precum şi sponsorizări/donații, în vederea finanţării unor proiecte culturale; 

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

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

pentru achiziții necesare îmbunătățirii colecției muzeului; obţinerea fondurilor naţionale şi europene 

în vederea finanţării unor proiecte curatoriale, a unor programe de educație muzeală și de 
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voluntariat care să integreze contribuția creativă a voluntarilor tineri și a persoanelor în vârstă la 

dezvoltarea și valorificarea colecției muzeului. 

 

3.2 Obiective specifice pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 (prevăzute în Contractul de 

management nr. 86/18.09.2018) pentru anul 2019: 

a) adaptarea ofertei culturale a muzeului în urma realizării cercetării prevăzute la punctul d) 

din anul 2018; REALIZAT 

b) dezvoltarea unor parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru dezvoltarea relației Școală 

– Muzeu; REALIZAT 

c) elaborarea unui studiu asupra extinderii Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa” prin Construirea unui SUBSOL pe două nivele care să ofere următoarele 

funcționalități: REALIZAT 

• spații multifuncționale/expoziționale pentru public; 

• spații de depozitare pentru patrimoniul muzeal. 

 

Figura 4 Studiu privind oportunitatea extinderii Muzeului Național de Istorie NAturală „Grigore 
Antipa” 

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 
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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. 

 

5. Strategia și planul de marketing 

5.1 Principii 

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/ contul Youtube, 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 

• Identificarea unor parteneriate cu muzee de acelaşi profil din țară privind itinerarea 

expozițiilor temporare pentru a menţine interesul publicului 

• Organizarea unor evenimente precum "Ziua Porţilor Deschise" în cadrul colecțiilor știintifice 

ale Muzeului 

 

6. Programe propuse pentru perioada de management 01.01.2018-31.12.2018 

Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice prevăzute în Contractul de management, în 

perioada 01.01.2019-31.12.2019 s-au derulat următoarele programe: 

1. Investiţii, reparaţii capitale şi modernizarea infrastructurii muzeale 

2. Cercetarea patrimoniului 

3. Evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului muzeal 

4. Valorificarea patrimoniului muzeal 

5. Educatie muzeală 

6. Marketing muzeal 

 

7. Proiecte din cadrul programelor 

 

7.1 Investiţii, reparaţii capitale şi modernizarea infrastructurii muzeale 

Cheltuielile pentru investitii au fost realizate din venituri proprii și au inclus: 

• achiziția de licenţe pentru functionarea sistemelor de operare,  conform notei de 

fundamentare nr.8180/20.11.2019; 

• achiziția Colecției științifice de lepidoptere Heinz Neumann, conform notei de 

fundamentare nr.8179/20.11.2019. 

7.2 Cercetarea patrimoniului 
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Acest program presupune atât cercetarea din punct de vedere molecular, morfologic, taxonomic, 

ecologic și al stării de conservare a speciilor din fauna națională și mondială, cât și stabilirea şi 

caracterizarea dinamicii și diversității taxonomice și genetice a faunei din diverse regiuni ale 

României sau ale Terrei. În cercetările moleculare se vor folosi markeri de ADN microsatelit și 

mitocondrial pentru analiza variabilității genetice a populațiilor unor specii din fauna mondială. 

Scopul acestor cercetări este acela de a aduce contribuții importante la cunoașterea fundamentală 

atât a biodiversității României, cât și a celei mondiale. Rezultatele obținute în cadrul acestui sub-

program contribuie atât la completarea documentării științifice a patrimoniului deținut deja de 

muzeu, cât și la dezvoltarea colecțiilor științifice ale muzeului. De asemenea, aceste rezultate stau 

atât la baza elaborării și publicării unor lucrări științifice în reviste internaționale de prestigiu, cât și 

la baza unor aplicații mai practice precum optimizarea strategiei de protecţie şi conservare a unor 

specii de interes naţional şi european și eficientizarea gestionării durabile a unor resurse 

regenerabile. 

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

1. Descrierea moleculară pentru specii noi de acarieni de pene (proiect in colaborare cu 

Dr. Cristina Constantinescu): extracția de ADN genomic de la indivizii luați în studiu (10 

indivizi), obţinerea de ampliconi COI (10 probe) în vederea secvenţierii (10 secvenţe) și 

analiza secvențelor obținute. 

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

pomatia (melcul de livadă) - proiectul își propune studiul diversității genetice a populațiilor 

de melc de livadă din România, având în vedere potențialul de exploatare al acestei specii 

ca sursă de hrană. Echipa proiectului este formată din Dr. Oana Paula Popa și Dr. Ana 

Maria Krapal (MNINGA) în colaborare cu Conf. Dr. Voichita Gheoca (Univ. L. Blaga Sibiu).  

3. Filogeografia speciei Hirudo verbana (lipitoare) la nivel european: proiectul își propune 

identificarea liniilor filogenetice ale speciei H. verbana și distribuția geografică a acestora în 

Europa. Echipa proiectului este formată Dr. Oana Paula Popa în colaborare cu Conf. Dr. 

Victor Surugiu (Univ. Al. I. Cuza Iași), Prof. Dr. Serge Utevsky (V. N. Karazin Kharkiv 

National University, Ucraina. 

4. Diversitatea moleculară a speciilor genului Strigamia -proiectul își propune cercetarea 

sistematicii genului Strigamia utilizând atât metode moleculare cât și de morfologie clasică. 

Echipa proiectului este formată din Dr. Oana Paula Popa împreuna cu voluntarii 

laboratorului George Popovici și Ana Maria Stratan. 

5. Descriere moleculara a speciei Anisus vorticulus – proiect care iși propune sa 

stabileasca o diagnoza moleculara pentru aceasta specie, de interes comunitar dar care nu 

are inca secvente disponibile in baze de date internationale. Echipa: Dr. Oana Paula Popa,. 

6. Caracterizarea moleculară a speciei Modiolus adriaticus – proiectul își propune 

identificarea haplotipurilor de M. adriaticus din Marea Neagră și stabilirea raportului de 

rudenie cu celelalte deja introduse în baze de date internaționale. Echipa: Dr. Oana Paula 

Popa în colaborare cu Adrian Filimon (Institutul National de Cercetare Dezvoltare ”Grigore 

Antipa” din Constanta). 

7. Analiza genetică a populațiilor de Cervidae din România – proiectul își propune să 

studieze diversitatea genetică a speciilor de cervide Dama dama (cerbul lopătar), 

Capreolus capreolus (căprior), Capreolus pygargus (căprior siberian), Cervus elaphus (cerb 

comun) din România prin analiza variabilității genetice a populațiilor acestor specii pe baza 

markerilor genetici mitocondriali și nucleari (secvențe și ADN de tip microsatelit). Echipa de 

lucru: Drd. Andreea Maria Brezeanu. 

8. Aspecte de genetica populațiilor la specii de Austropotamobius din Romania – 

proiectul își propune analiza diversității genetice a populațiilor a două specii de rac de 

ponoare aflate în România: A. torrentium și A. bihariensis cu ajutorul makerilor moleculari 

mitocondriali și nucleari de tip ADN microsatelit. Ambele specii sunt protejate la nivel 
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național și european, ultima fiind endemică pentru munțiii Apuseni, fiind specii periclitate 

datorită distrugerii habitatului, schimbărilor de mediu și a specuiilor invazive. Echipa de 

lucru: Dr. Elena Iulia Iorgu, Drd. Andreea Maria Brezeanu, Dr. Oana Paula Popa, Dr. Ana 

Maria Krapal, Dr. Luis Ovidiu Popa. 

9. Filogeografia speciei Pholidoptera transsylvanica in Carpați. Proiectul își propune 

studiul diversității genetice a speciei P. transsylvanica, identificarea principalelor linii 

filogenetice și a distribuției acestora de-a lungul lanțului Carpatic, specie de interes 

comunitar pentru care au fost elaborate strategii de conservare. Echipa de lucru este 

formată din Dr. Elena Iorgu, Dr. Ionut Iorgu, în colaborare cu RNDr. Anton Krištín (Institute 

of Forest Ecology, Slovak Academy of Science, Svolen , Slovakia. 

10. Studiul faunei de ortoptere (Insecta: Orthoptera) din Dobrogea – proiectul își propune 

studiul diversității faunei din regiunea istorică a Dobrogei, foarte bogată în tipuri de habitate 

și asociații de ortoptere. Echipa de lucru: Dr. Elena Iulia Iorgu, Dr. Ionut Stefan Iorgu, Dr. 

Rozalia Motoc în colaborare cu CSI Dr. Dragan Chobanov (Institutul de Zoologie al 

Academie Bulgare de Stiinte, Sofia, Bulgaria) și cu Dr. Thomas Stalling (Germania). 

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

sistematicii genurilor de malofage (paduchi de pene) Penenirmus și Philopterus cu 

importanță în relația gazdă parazit. Echipa de lucru: Dr. Elena Iorgu, Dr. Costică Adam.. 

12. Determinarea speciilor de foraminiferi bentonici din Marea Neagră (nevertebrate 

unicelulare). Echipa de lucru: Dr. Ana Maria Krapal în colaborare cu Dr. Ana Bianca Pavel 

(Geoecomar, Constanța). 

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

Neagră. Echipa de lucru: Dr. Ana Maria Krapal în colaborare cu Drd. Selma Menabit 

(Geoecomar, Constanța). 

14. Genetica populațiilor invazive de Mya arenaria comparativ cu cele native. Scopul 

proiectului este de a studia și a caracteriza diversitatea genetică a speciei Mya arenaria cu 

ajutorul markerilor moleculari de tip microsatelit. Echipa de lucru: Dr. Ana Maria Krapal, Dr. 

Oana Paula Popa, în colaborare cu cercetători din italia și Canada. 

15. Analiza genetică a populaţiilor speciei Lucanus cervus în România și Europa – 

proiectul își propune să analizeze atât variabilitatea genetică a speciei de coleopter 

saproxilic Lucanus cervus (rădașcă) în România și în Europa cât și diversitatea lui 

morfologică cu ajutorul măsurătorilor morfologice și a mai multor markeri moleculari: 

secvente mitocondriale și nucleare precum și markeri de tip ADN microsatelit. Echipa 

proiectului este formată din Drd. Alexandra Popa în colaborare cu Prof. Dr. Marieta 

Costache (Universitatea din Bucureștii, coordonator de doctorat). 

16. Studiul asimetriilor și anomaliilor morfologice la specia Lucanus cervus (Linnaeus, 

1758) – proiectul își propune identificarea teratologiilor exterioare precum și a variabilității 

morfologice la rădașcă (Lucanus cervus), specie de interes comunitar, protejată la noi în 

țară și pentru care se elaborează strategii de conservare. Echipa proiectului este formată 

din Drd. Alexandra Popa, Dr. Rozalia Motoc în colaborare cu Prof. Dr. Marieta Costache 

(Universitatea din Bucureștii, coordonator de doctorat). 

17. Analiza diversității genetice a unor populații de Cerambyx cerdo (croitorul mare al 

stejarului). Proiectul își propune studiul variabilității genetice a unor populații de croitor 

mare al stejarului pentru a putea contribui la strategia națională de conservare a acestei 

specii protejate la nivel internațional. Investigarea diversității genetice la C. cerdo se face 

cu ajutorul markerilor moleculari de tipul fragmentelor de gene variabile precum și prin 

analiza variabilitații markerilor de tip ADN microsatelit. Echipa proiectului este formată din 

Drd. Alexandra Popa în colaborare cu Prof. Dr. Marieta Costache (Universitatea din 

Bucureștii, coordonator de doctorat. 
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18. Aspecte filogenetice ale genului holarctic Nepa (Phylogenetics of the holarctic genus 

Nepa) – proiectul își propune identificarea fluxului de gene dintre specii de suprafață (Nepa 

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

în Spania și Sicilia; cuantificarea distanțelor genetice dintre speciile europene / nord-

africane (N. cinerea, N. sardinensis), cea nord-americană (N. apiculata) și cea asiatică (N. 

hoffmani). Echipa de lucru Dr. Andrei Ștefan în colaborare cu Dr. Marcel Sârbu (California 

State University, USA. 

19. Genul Scolelepis – identificare moleculară – proiectul își propune investigarea și 

caracterizarea moleculară a speciilor de Scolelepis din Marea Neagră. Echipa de lucru: Dr. 

Oana Paula Popa, Dr. Andrei Stefan în colaborare cu cu Conf. Dr. Victor Surugiu (Univ. Al. 

I. Cuza Iași). 

20. Realizarea de hărți de distribuție a speciilor - pentru diferite manuscrise de lucrări, 

prezentări orale sau postere. (5 hărți). 

21. Studiul taxonomic al acarienilor plumicoli din Asia (India, China) – colaborare cu dr. 

Ioana Cristina Constantinescu. Au fost realizate 1464 imagini SEM pentru specii de 

acarieni ale genurilor Anhemialges sp., Proterothrix sp., Trouessartia, Proctophyllodes  și 

Pteroherpus. 

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

malofage și nematode) la specii de păsări acvatice (rațe), cu accent pe speciile 

genului Freyana (Acarina: Analgoidea) – colaborare cu dr. Ioana Cristina 

Constantinescu. Au fost realizate 369 imagini SEM pentru următoarele specii de acarieni: 

Freyana anatina, Ptiloxenus major, Grallolichus proctogamus, Grallobia fulicae, Paralges 

sp. 

23. Servicii de identificare specie şi sex animale prin analize genetice ale probelor de 

ţesut, sânge uscat, urme de sânge de pe diferite materiale etc. - Cazuri poliţie. 

Extracţie ADN genomic, obţinerea de ampliconi prin reacţia PCR (genele COI, CytB şi 

MC1R) pentru secvenţiere cu scopul identificării speciei de provenienţă a ţesutului 

pus la dispoziţie. Proiectul are în vedere identificarea speciilor animale pe baza ADN 

extras din diferite probe criminalistice în cazuri de braconaj. Proiect în colaborare cu Poliția 

Română în diferite dosare ale Inspectoratelor de Poliție județene, echipă implicată – toți 

membrii Compatimentului de Biologie Moleculară.  

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

China) (specialiști implicați: Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, Angela 

Petrescu, Rozalia Motoc, Costică Adam și colaboratori externi - specialiști din cadrul 

următoarelor instituții: Institutul de Biologie București al Academiei Române; Lady Keane 

College din Shilong, Meghalaya, India; Guangdong Institute of Applied Biological 

Resources din Guangzhou, China). 

25. Studiul morfologic și sistematic al malofagelor din genul Penenirmus sensu lato 

parazite pe reprezentanți ai ordinului Piciformes (specialiști implicați: Costică Adam și 

colaboratori externi - specialiști din cadrul Guangdong Institute of Applied Biological 

Resources din Guangzhou, China). 

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

Merops apiaster (specialiști implicați: Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, 

Tiberiu Sahlean, Angel Irimia, Costică Adam și colaboratori externi - specialiști din cadrul 

Institutului de Biologie București al Academiei Române). 

27. Cercetări ecologice asupra ectoparaziților și endoparaziților (acarieni de pene, 

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

Anseriformes) (specialiști implicați: Ioana Cristina Constantinescu, Gabriel Chișamera, 

Angel Irimia, Rozalia Motoc, Costică Adam și colaboratori externi - specialiști din cadrul 

Institutului de Biologie București al Academiei Române). 
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28. Studiul colecției de preparate microscopice de parazitologie de la Muzeul de Istorie 

Naturală din Sibiu (specialiști implicați: Angel Irimia și un colaborator extern din cadrul 

Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu). 

29. Revizia genului Menziesichthys (Teleostei, Scorpaeniformes, Liparidae) (specialiști 

implicați: Alexandru Iftime și un colaborator extern): a fost realizat un desen științific (tras în 

tuș de doamna Aura Dinu) și trei fotografii în vederea descrierii unei specii noi din cadrul 

genului Menziesichthys. 

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

(specialiști implicați: Gabriel Chișamera și colaboratori externi). 

31. Cercetări privind distribuţia speciilor de mamifere din România (pentru EMMA2 

(European Mammal Atlas)) (specialiști implicați: Gabriel Chișamera și colaboratori externi): 

au fost concepute bazele de date cu zonele de distribuţie la nivel naţional pentru speciile de 

mamifere terestre din Romnaia, baze de date care, după finalizare, urmează a fi integrate 

în hărţile de distribuţie ale speciilor de mamifere din Europa ce vor fi publicate în EMMA2 

(European Mammal Atlas) în 2024. 

32. Studiul ortopterelor (Insecta: Orthoptera) din România (specialiști implicați: Ionuț 

Ștefan Iorgu și Elena Iulia Iorgu): au fost cercetați și identificați la nivel de specie 410 

indivizi din cadrul Ord. Orthoptera. 

33. Studiul morfologic și sistematic al nematodelor parazite la păsări (specialiști implicați: 

Angel Irimia, Gabriel Chișamera, Rozalia Motoc și Costică Adam): au fost realizate 291 

fotografii cu tema “helmintologie”, dintre care 98 fotografii digitale (cu helminții in situ, 

leziuni specifice paraziților, păsări-gazdă) și 193 fotografii făcute cu ajutorul SEM; 

34. Studiu asupra biodiversității crustaceelor decapode colectate de Prof. Mihai Băcescu 

în cadrul Expediției „Thalassa” în Mauritania (specialiști implicați: Iorgu Petrescu și Ana-

Maria Petrescu). 

35. Studiul colecției „Prof. Mihai Băcescu” - biodiversitatea Mării Negre, Dunării, Mării 

Mediterane, Mării Baltice, Mării Nordului (specialiști implicați: Iorgu Petrescu și Ana-

Maria Petrescu). 

36. Studiul dinamicii zilnice și sezoniere și a selecției de habitat la șarpele rău 

(Dolichophis caspius) în România (specialiști implicați: Tiberiu Sahlean): s-a început 

redactarea lucrării privind dinamica zilnică, sezonieră și selecția de habitat la șarpele rău 

(Dolichophis caspius) în România. Până în prezent manuscrisul conține secțiunile 

Introducere, Material și Metode, Rezultate. 

37. Coridoare ecologice pentru herpetofauna României în contextul intensificării 

activității antropice și a extinderii rețelei ecologice Natura 2000 (specialiști implicați: 

Tiberiu Sahlean): au fost realizate 49 de hărți; studiul s-a încheiat cu finalizarea 

manuscrisului unei lucrări științifice care a fost submis la o revistă științifică de specialitate. 

38. Cartea Roșie a Nevertebratelor din România (specialiști implicați: Melanya Stan, Oana 

Paula Popa, Elena Iulia Iorgu, Alexandra Florina Popa, Ana-Maria Krapal, Ionuț Ștefan 

Iorgu, Mihai Stănescu, Iorgu Petrescu, Ana-Maria Petrescu, Tiberiu Sahlean): au fost 

realizate 30 de hărți cu distribuția unor specii de nevertebrate care vor fi incluse în Cartea 

Roșie a Nevertebratelor din România; 

39. Studiul distribuției speciilor Onthophagus (Paleonthophagus) vacca (Linnaeus, 1767) 

and O. (P.) medius (Kugelann, 1792) (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae) în 

Romania. Specialiști implicați: Andreea-Cătălina Drăghici și colaboratori externi (Adrian 

Ruicănescu, Institutul de Biologie, Cluj; Gabriela Cuzepan Bebeșelea, Cosmin-Ovidiu 

Manci, Oceanic Club, Constanța; Cornelia Chimișliu); au fost determinate/verificate 

exemplare din diverse colecții din țară, realizare hărți de distribuție și publicarea rezultatelor 

cercetărilor. 
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40. Stabilirea statutul taxonomic al speciei Agonopterix lacteella (Lepidoptera: 

Depressariidae). Specialiști implicați: Mihai Stănescu și colaborator extern (Peter Buchner 

Schwarzau am Steinfeld, Austria); materialul lepidopterologic cercetat provine și din 

colecțiile de lepidoptere ale MNINGA cu scopul publicării rezultatelor. 

41. Studiul taxonomic asupra a cinci specii din familia Depressariidae (Lepidoptera: 

Gelechioidea) descrise de Aristide Caradja. Specialiști implicați: Mihai Stănescu și 

colaborator extern (Alexander Lvovsky, Institutul de Zoologie al Academiei Ruse din Sankt 

Petersburg); materialul cercetat provine din Colecția științifică Aristide Caradja și cea a 

institutului din Sankt Petersburg; colaborarea s-a finalizat cu publicarea unui articol științific. 

42. Studiul speciilor/subspeciilor genului Carabus faună străină din Colecția Pompiliu 

Lie (Coleptera: Carabidae): specialiști implicați: Melanya Stan; scopul - organizarea 

Colecției științifice de Carabus fauna străină dr. Pompiliu Lie, achiziție. 

43. Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului 

de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar 

din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE (cod 

MySMIS 2014 - 120009), proiect finanțat în cadrul Programului POIM/178/4/1/ Creșterea 

gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

 

7.3 Program Evidenţa, conservarea, protejarea patrimoniului ştiinţific muzeal 
 

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

bazele de date (Access, Excel), programul Docpat și Registrul electronic 

 

Evidența prin baze de date Access – 3690 înregistrări/4398 exemplare/ 2 colecții 

• 3321 înregistrări / 4029 exemplare Colecția de lepidoptere Fleck-Montandon-Salay 198 nr. 

inv. (147386-147586) 

• 369 înregistrări / 369 exemplare Colecția de mamifere (colectări 2019) 

Evidenta prin baze de date Excel – 7438 înregistrări/19071 exemplare/ 8 colecții 

• 1721  înregistrări/ 5260 exemplare/ 202 specii Familia Dolichopodidae (Ordinul Diptera) 

• 1632 înregistrări/ 2961 exemplare/ 27 subgenuri, 322 specii și subspecii Colecția Carabus 

faună străină Pompiliu Lie (achiziție 2016) 

• 1596 înregistrări/ 3208 exemplare/67 specii Colecția de Hymenoptere Fauna României  

• 824 înregistrări/ 824 exemplare / 13 specii Familia Scarabaeidae, colecția de studiu 

Coleoptera 

• 735 înregistrări / 3989 exemplare/ 83 specii Colecția de ihtiologie Petre Bănărescu  

• 415 înregistrări Colecției de acarieni de pene Acarina: Psoroptidia 

• 314 înregistrări/ 1681 ex tip / 138 specii aparținând grupelor Nematoda, Anellida, Molusca, 

Cumacea, Decapoda, Tanaidacea şi Mysida  

• 201 înregistrări/ 1148 exp/ 146 specii Colecția științifică de moluște 

Evidență primară (Excel, material nedeterminat): 1803 înregistrări 

• 609 înregistrări Colecției de aranee (Arachnida: Araneae) 

• 700 înregistrări Colecției de acarieni de pene (Acarina: Psoroptidia) material colectat în 

perioada 2012-2019 

• 494 înregistrări Colecția de malofage (Phthiraptera: Amblycera & Ischnocera) 

Evidență prin fișe analitice Docpat: 5983 fișe /16188 exemplare 

• -1980 fișe/ 7011 exemplare - Colecţia știinţifică de Coleoptere Familia Chrysomelidae 

• -1157 fișe/ 1887 exemplare - Colecţia știinţifică de coleoptere Familia Cerambycidae 

• -2028  fișe/ 3718 exemplare - Colecția știinţifică de Diptere Fauna României 
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• -617 fișe/ 3193 exemplare Colecțiile de moluște  

• -120 fișe / 379 ex./53 specii Colecția de reptile și amfibieni 

• -81 fișe Colecția Crustacea: Peracarida: Cumacea 

Evidența prin Registrul de inventar electronic (word): 

• completare pe baza a 47 procese verbale de recepție și inventariere (16 colecții/ 38.713 

exemplare). 

 

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

verbale de recepție și inventariere  

• Total: 38.731 exemplare inventariate (insecte, moluște, crustacee, fosile, pești, păsări). 

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

cercetării.  

• Dezvoltare patrimoniu: 28.093 exemplare.  

• La 31.12.2019 în patrimoniu, inventariate sunt 1.677.787 exemplare. 

 

3. Verificări colecții științifice: 4 colecții/ 205.243 exemplare 

• Colecția științifică de Crustacee – 187.115 exemplare (conservate umed și uscat) 

• Colecția științifică de nevertebrate (excepție insecte, moluște și crustacee) – 10.392 

exemplare (conservate umed și uscat) 

• Colecția științifică de anatomie comparată – 1.724 exemplare (preparate conservate uscat 

și umed) 

• Colecția științifică de exemplare tip (excepție insecte) – 6.012 exemplare (conservate 

umed)  

 

4. Conservare preventivă  

În expoziția de bază: 27 mai, 3 și 10  iunie, cu intervenții suplimentare, de două, respectiv 

de patru ori pe an în zone cu patrimoniu expus liber (Anatomia comparată a vertebratelor, 

Sala Giganții mărilor / Sala de paleontologie, Anatomie umană)  

Colecții conservate uscat: 

a. Colecțiile de entomologie - Colecțiile de fluturi Fleck-Salay-Montandon și Rhopalocera 

fauna României (verificarea stării de conservare, verificare și completare substanţă conservantă, 

desprăfuire mobilier/cutii entomologice/sertare de colecţii) (continuare) 

b. Colecția de studiu familiile Chrysomelidae și Scarabaeidae (înlocuire 1558 ace 

entomologice la exemplare repreparate)  

c. Colecțiile de ornitologie: completare substanță conservantă în 45 sertare cu balguri păsări 

și tapetare sertare cu hârtie (continuare); triere și împachetare separată a 980 ingluvii Asio otus 

(continuare). 

Colecții conservate umed:  

a) Colecţiile de exemplare tip: înlocuire 25 recipienţi din sticlă cu recipienţi din PVC și 

completare cu alcool 70% în 103 recipienţi şi 75 tubuşoare 

b) Colecția de pești acad. P. Bănărescu: înlocuire 285 recipienți vechi, neetanși, cu recipienți 

PVC; realizarea a 285 etichete noi autocolant cu număr de inventar; completarea a 715 recipienți 

cu alcool 70% 

c) Colecțiile de moluște: completare cu alcool 70% pentru 50 recipienți 

d) Colecția de anatomie comparată: completarea cu alcool 70% a 35 de recipienți  

e) Colecția de păianjeni: verificare substanță conservantă, completare 609 tubușoare sticlă 

aflate în 16 recipienți 

f) Colecția Acarina: Psoroptidia: verificare și completate cu alcool un număr de 3450 tuburi 

plastic păstrate în 45 de cutii 
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g) Colecţia Discovery Natural History Museum, London (material reprezentând crustacee, 

împrumutat pentru studiu): completare lichid conservant în 754 tubușoare 

h) S-a asigurat carantinarea a 108 cutii de lepidoptere – colecția Heinz Neumann achiziționată 

de către muzeu în luna decembrie 

i) S-a asigurat carantinarea a zece cutii reprezentând o Colecție de ouă, donație Horst 

Neumann, 2019. 

 

5. Conservare curativă: 91 preparate umede, 313 piese trofee, cranii, schelete, 68 exponate, 

318 exemplare lepidoptere 

• colecțiile conservate umed: 39 preparate din expunerea de bază - 22 de preparate umede 

(a implicat scoaterea tuburilor de plexiglas, extragerea preparatelor, desfacere preparate, 

completare cu lichid conservant, prepararare ceară, ceruire, legare bășică, vopsire bășică, 

repoziționare în expoziția de bază); 17 recipienți de la Sala de Anatomia comparată a 

vertebratelor (a implicat deschidere recipienți, completare substanță conservantă, ceruire, 

aplicare și vopsire bășici, repoziționare); 52 preparate din colecțiile de pești, reptile, 

crustacea, anatomie comparată (desfacere recipienți, completare lichid / filtrare lichid 

conservant, spălare recipienți, ceruire, vopsire capace). 

• activități de curățare, spălare pentru 313 piese reprezentând cranii, trofee, schelete 

(colecțiile de mamifere și anatomie comparată) 

• curățarea a 44 păsări naturalizate și 19 mamifere, lipire și chituire diverse componente 

unde a fost necesar, repoziționări (piese împrumutate pentru expoziția temporară Mame și 

pui - Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea). 

• activități de lipire pentru 5 exponate: pagurul cocotierilor, crabul Ozius guttatus; 

Branchiosaurus salamandroides; un exemplar de dropie și unul de potârniche (diorama 

Bărăganul); 21 trofee și 25 cranii (colecțiile de mamifere și anatomie comparată), 318 

exemplare lepidoptere în timpul reorganizării colecţiilor de Lepidoptere Rhopalocera şi 

Fleck-Salay-Montandon. 

• impregnare dinți cu paraloid pentru 10 cranii.  

 

6. Restaurare bunuri de importanță științifică: 8 piese (restaurare de mică amploare) 

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

• lucrări de restaurare de mică amploare (curățare, ajustare, lipire, chituire) la următoarele 

trofee: antilopă Nilgau, antilopă vacă, facocer, antilopa de stufăriș, capra spaniolă, argal, 

ren, precum și la scheletul de urs de peșteră - intervenții de restaurare la nivelul a trei 

coaste și fibula piciorului posterior drept și îndepărtarea de pe întreg scheletul a sârmelor 

suplimentare  

• continuarea procesului de restaurare la exponatul elefant indian: finalizarea etapei de 

curățare mecanică; inserarea bridelor metalice folosite pentru a fixa pielea; completări și 

lipituri la nivelul membrelor anterioare și posterioare; adăugarea unor sârme de legătură 

suplimentare unde a fost necesar, completarea spațiilor mari cu acryl și adeziv poliuretanic. 

• reconstituire butaforie la exponatul Seymouria baylorensis, reparare postament pe care se 

află somnul (diorama Viața într-un râu) 

• refacere postament cuib termite: îndepărtare strat de ipsos până la plasa de susținere și 

aplicare trei straturi de material izolant (acryl) (revenire-postament supus deteriorării 

permanente de către vizitatori), aplicarea stratului final de rășină epoxidică. 

 

7. Completare colecţii ştiinţifice de entomologie: 5 colecții / 11.334 exemplare 

introduse în cutii entomologice de colecție/437 specii 
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• Colecția științifică de Diptere fauna României: Familia Empididae - 3643 exp./100 specii și 

Familia Dolichopodidae 5260 exp. / 202 specii 

• Colecția științifică Coleoptere Familia Cerambycidae - 581 exp. / 77 specii 

• Colecției științifică Coleoptere Familia Chrysomelidae - 1474 exp. / 7 specii 

• Colecției științifică Coleoptere Familia Coccinelidae – 268 exp. / 29 specii 

• Colecția științifică Coleoptere Familia Staphylinidae - 108 exp. / 22 specii.  

 

8. Reorganizare colecţii ştiinţifice: 5 colecții /13518 exemplare 

• Colecţia științifică de Lepidoptere Fleck-Salay-Montandon (continuare): 1788 ex. 

lepidoptere (nr. inv. 147369-147862) au fost mutate în 12 cutii de colecţie (116-127), s-au 

aplicat 1229 etichete cu nr. inv. și denumire științifică 

• Colecția științifică de fluturi Rhopalocera (continuare): rearanjare 2329 ex (LEPRO119 - 

LEPRO288), cutiile 41-88; s-au aplicat 1184 etichete cu nr. inv. și denumire științifică; s-au 

preparat 999 exemplare 

• Colecțiile de anatomie comparată și mamifere (continuare): 517 cranii (suine, feline, ursine, 

erbivore), 15 colți mistreți și 16 schelete mamifere talie medie depozitate inițial în pod 45 au 

fost identificate, curățate și aranjate pe criterii taxomomice și de tipodimensionare în cele 

două depozite de mamifere 

• Colecția de nevertebrate conservate uscat (spongieri, corali, crustacei, viermi, 

echinoderme) în urma verificării acesteia: procesare și aplicare 58 etichete pentru rafturi, 

15 pentru corpuri; 58 pentru polițe; aplicare 833 numere de inventar. 

 

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

studiu și introducere în colecții 

• preparare balguri: 25 micromamifere 

• naturalizări: 3 (pescăraș albastru, grangur, alunar)  

• preparate umede: 5 (reptile) 

• preparare cranii: 42 (25 cranii micromamifere, 17 cranii de câini din rase diferite) 

• preparare piei: 25 (23 piei mamifere mici - activități de eviscerare, spălare și conservare în 

alcool, în vederea obținerii de balguri; 1 piele culic (activități de jupuire, curățare, spălare, 

conservare piele); jupuire cap de zimbru și sărare piele) 

 

10. Preparare / repreparare material entomologic: 6416 / 3562 exemplare insecte din 

România și faună mondială 

• 2607 exemplare coleoptere pe ac și paietă, iar 2777 exemplare de Carabus faună străină și 

785 exp. din colecția de studiu au fost repreparate 

•  exemplare microdiptere pe paiete 

•  exemplare fluturi, cicade 

• exemplare himenoptere 

• 336 exemplare orthoptere, homoptere, heteroptere  

 

11. Etichete procesate/etichetare material biologic: 16695 etichete pentru colecțiile 

conservate uscat și umed 

• 15994 etichete de determinare / etichete cu date de colectare pentru colecțiile 

entomologice  

• 109 etichete cu număr de inventar și denumire ştiinţifică pentru Colecţia de exemplare tip 

conservată umed 

• 59 etichete cu număr de inventar, denumire științifică, date de colectare pentru Colecția de 

păsări 
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• 533 etichete cu număr de inventar, denumire științifică / date de colectare pentru Colecțiile 

de moluște. 

 

7.4 Programul Valorificarea patrimoniului muzeal ştiinţific 
Proiecte desfășurate în cadrul acestui program: 

 

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

“Grigore Antipa”: 

Editarea și publicarea volumului 62 (1 și 2) al revistei muzeului Travaux du Muséum National 

d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» (un total de 236 pagini). Acest lucru a presupus următoarele 

tipuri de activităţi: 

 

2. Organizarea de expoziţii temporare: 

2.1 Expoziția temporară „Bâzâit în nopate- o altfel de muzică” (iunie 2019)– Drd. 

Alexandra Florina Levarda Popa împreună cu Mirela Dragoș  

• realizart textele despre reprezentanții familiei Culicidae 

• verificarea și corectarea textelor și panourilor expoziției  

 

2.2 Expoziție temporară „Grădina Sălbatică - de 111 ani în inima Bucureștiului” -

vernisată în data de 4 septembrie 2019 la București.  

Tematică: 80 de fotografii suprind momente din istoria Grădinii Sălbatice din inima 

Bucureștiului, o „bijuterie ecologică” născută acum 111 ani, menită să pună în valoare 

clădirea muzeului ridicat în vecinătatea ei și să-și împartă povestea de viață cu el. 

 

3. Evenimente 

Noaptea cercetătorilor europeni 2019 

Perioada de desfășurare: 27 septembrie 2019 
Rezultate: Organizarea a 9 activități dedicate pasionaților de știință desfășurate la Muzeul Național 
de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”; Savanți în bucătărie; Bijuterii moleculare; Fascinanta lume a 
detaliilor: universul microscopiei electronice; Oaspeți nepoftiți la noi în casă; Cum să organizezi o 
colecție de insecte; Taxidermia și colecțiile de științe ale naturii; Uite cu ce se hrănesc!; Șerpii, 
ucigași cu sânge rece sau aliați nevăzuți?; Poveștile de succes ale unor „frumuseți” sinistre – 
paraziții păsărilor; 1 curs interactiv dedicat profesorilor care are ca punct de plecare cartea  
„Genialii. Antipa, I. Hașdeu, Vuia, Brâncuși, Enescu. 1886 – Un an din copilăria lor”, scrisă de Anca 
Nedelcu și Elena Diana Nedelcu și apărută la editura Pandora M;10 evenimente (1.650 persoane). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public într-un proiect derulat la nivel 
european. 
   

   
 

 
Ziua culturii naționale 
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Perioada de desfășurare: 15 ianuarie 2019 
Rezultate: Vizitarea gratuită a expunerii permanente a Muzeului; Vizitarea gratuită a expoziției 
temporare „Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor”, 2 activități (171 persoane) 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public într-un proiect de popularizare a 
științei 
 
Zilele evoluției 
Perioada de desfășurare: 9 – 12 februarie 2019 
Obiectiv: Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului viața și opera marelui naturalist 
Charles Darwin prin diferite activități; 
Rezultate: Organizarea unor activități dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani,  
în care cei mici vor afla „Cine a fost Darwin” și vor călători imaginar „De la Pământ la stele”; 2 
ateliere pentru copii; (43 persoane) 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public într-un proiect de popularizare a 
științei 
 
Ziua ADN la Muzeul Antipa 
Perioada de desfășurare: 25 aprilie 2019 
Rezultate: Organizarea unor activități care să prezinte studiile legate de ADN publicului larg; 3 
vizite ghidate în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară al Muzeului; 3 evenimente (90 
persoane) 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public într-un proiect de popularizare a 
științei 
 
Festivalul animalelor 
Perioada de desfășurare: 1 iunie 2019 
Rezultate: Organizarea unui eveniment dedicat tuturor copiilor; 1 expoziție de animale vii, 
organizată în colaborare cu Asociația Pajura; 1 vizitarea gratuita a expoziției  permanente pentru 
copiii cu vârste de până la 18 ani; 1 conferința „Prietenii mei, animalele” – Întâlnire cu Dodi și Roni; 
2 ateliere de creație cu imaginație Holy Molly – hai și tu să îți testezi îndemânarea realizând 
felicitări prin tehnica quilling!; 2 ateliere de Robotică și Programare – vino să înveți să „programezi 
în culori!”; 2 atelierele „Provocarea Lego” – „Banda transportoare”; 1 concurs de „Șah la Antipa”; 
jocuri interactive și concursuri cu îndrăgiții actori Dila și Dilu; 11 activități (5.638 participanți) 
Valorificare și impact: Atragerea copiilor către muzeu ca destinație de informare științifică și loc de 
petrecere interactivă a timpului liber. 
 
MyAntipa 
Perioada de desfășurare: iulie - octombrie 2019 
Obiectiv: MyAntipa, un proiect care propune o formulă inedită pentru educația modernă 
interdisciplinară, în care știința, arta, lectura și dezbaterile se unesc pentru a oferi noi perspective 
de învățare.Proiectul inițiat de BRD Groupe Societe Generale, în cadrul unui parteneriat cu Muzeul 
Antipa, este realizat în colaborare cu scriitoarea și managerul cultural Svetlana Cârstean, 
cunoscută pentru multiple inițiative culturale și educative. 
Rezultate: Organizarea „Incubatoarelor de lectură”, ateliere dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 
9 și 14 ani; Organziarea „Intersecțiilor de la Antipa,  evenimente – dezbateri cu oamenii de știință 
care lucrează în muzeu.  
 
7.5 Programul Educație muzeală 

Expoziții temporare: 
1. Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor 
Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 martie 2019 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care se integrează în complexul evenimentelor 
culturale menite a marca Centenarul României. Expoziția prezintă publicului larg unele dintre cele 
mai importante contribuții aduse de oameni de știință români la dezvoltarea științelor zoologice. 
„Un veac de zoologie în România” ne dezvăluie amintiri despre personalități marcante ale zoologiei 
românești din ultima sută de ani, care au influențat viitorul acestei științe: Dimitrie Voinov, Radu 
Codreanu, Mihai Băcescu, Nicolae Botnariuc precum și Petre Mihai Bănărescu. 
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Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare se integrează în complexul evenimentelor 
culturale menite a marca Centenarul României, 1 expoziție temporară.  
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public 
 

  
 

 
2. Plasticul, noua specie de prădător acvatic 
Perioada de desfășurare: 1 – 13 ianuarie 2019 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare care să atragă atenția asupra impactului 
plasticului în ecosistemele acvatice, 1 expoziție temporară.  
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public 
 

 
3. Evoluție: povestea ilustrată a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”  
Perioada de desfășurare: 2 ianuarie – 31 decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de fotografie care descrie istoria Muzeului Național 
de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”  
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară.  
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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4. UNARTE la Antipa 
Perioada de desfășurare: 22 februarie – 1 aprilie 2019 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare dedicată prezentării lucrărilor studenților secției de 
grafică de la Universitatea Națională de Arte din București; 1 expoziție temporară; 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 

   
 

 
5. #3Rusia – file din natură 
Perioada de desfășurare: 4 aprilie – 12 mai 2019  
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie care prezintă natura Rusiei; 1 
expoziție temporară. 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public.  
 

  
 
6. Rugby, natural! 
Perioada de desfășurare: 18 mai – 30 iunie 2019 
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Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare având ca temă simbolistica elementelor naturale 
prezente în diferitele embleme ale echipelor de rugby din lumea largă. Manifestarea a fost 
organizată în cadrul Sezonului România-Franța și realizată  în colaborare cu Muzeul de Istorie 
Naturală din Toulouse  
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare în cadrul Sezonului România-Franța; 1 expoziție 
temporară; 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

  
7. Expoziție de animale vii 
Perioada de desfășurare: 1 - 2 iunie 2019 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de animale vii în grădina Muzeului, 1 expoziție 
temporară. 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public 

   
 
8 .Născuți aici 
Perioada de desfășurare: 26 iunie - 22 septembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare dedicată fluturilor tropicali vii; Transmiterea 
informațiilor științifice cu privire la denumirea speciei, habitatul natural, anvengura aripilor, 
răspândire etc.; Ofera posibilitatea vizitatorilor de a vedea peste 30 de specii de fluturi tropicali vii, 
zburând liber, în sera special amenajată în grădina Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa”. 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fluturi tropicali vii; 1 expoziție temporară  
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public; Creşterea fondurilor provenite din 
venituri proprii. 

 
 
 
9. Grădina sălbatică – de 111 ani în inima Bucureștiului 
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Perioada de desfășurare: 4 septembrie – 27 octombrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care surprinde momente din istoria Grădinii Sălbatice 
din inima Bucureștiului, o „bijuterie ecologică” născută acum 111 ani, menită să pună în valoare 
clădirea muzeului ridicat în vecinătatea ei și să-și împartă povestea de viață cu el. 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 

 
 
 
10. Expocaligrafia 2019 
Perioada de desfășurare: 8 noiembrie – 15 decembrie 2019 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare dedicată lucrărilor caligrafice, premiate la 
Concursul Național de Caligrafie; 1 expoziție temporară; 1 festivitate de premiere pe toate 
categoriile de vârstă: copii (8-12 ani), tineri (13-19 ani), adulți (20 – 39) și seniori (40+). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 

  
11. Vino sa vezi cum joaca natura Snake 
Perioada de desfășurare: 21 – 31 decembrie 2019  
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de reptile vii. 
Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de reptile vii; 1 expoziție temporară (2.161 
vizitatori dintre care 1.068 adulți, 933 elevi, studenți și pensionari și 160 gratuiți); 
Valorificare și impact: Atragerea unui număr mare de vizitatori; Atragerea unor noi categorii de 
public; Creşterea fondurilor provenite din venituri proprii. 
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Expoziții temporare itinerante 
1. Grigore Antipa – 150 
Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 28 februarie 2019 în cadrul Complexului Muzeal de Științele 
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați și 12 aprilie – 30 iunie în cadrul Complexului Muzeal Județean 
Neamț – Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Grigore 
Antipa. 
Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Grigore 
Antipa în cadrul a doua instituții din România; 2 expoziții temporare (9.366 vizitatori). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 

  
 
 

2. O prietenie regală: Grigore Antipa și regii României 1892 – 1944 
Perioada de desfășurare: 1 – 31 ianuarie 2019 în cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii 
Creştine de la Dunărea de Jos, 16 mai – 21 iulie 2019 în cadrul Muzeului Național de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj, 31 iulie – 27 octombrie 2019 în cadrul Muzeului Județean de Mineralogie 
”Victor Gorduza” Baia Mare și 8 noiembrie – 31 decembrie 2019 în cadrul Muzeului Orașului 
Oradea-Complex Cultural. 
Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care spune povestea unei prietenii care învăluie 
patru generaţii ale Familiei Regale, prietenie dezvăluită de neprețuite obiecte, documente și 
fotografii inedite din colecțiile muzeelor partenere. 
Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicată prieteniei dintre Grigore Antipa și Regii 
României în cadrul a patru instituții muzeale; 4 expoziții temporare ( 23.703 vizitatori). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
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3. Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor. 
Perioada de desfășurare: 14 mai – 27 octombrie 2019 în cadrul Muzeului Olteniei - Secția Științele 
Naturii și 6 noiembrie – 31 decembrie în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 
Angheluță” Galați 
Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicate evenimentelor culturale menite a marca 
Centenarul României, 2 expoziții temporare (15.241 vizitatori)  
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public 

 
 

Conferințe 
1. Corespondent la decernarea premiilor Nobel 
Conferențiar: Corina Negrea 
Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  
Perioada de desfășurare: 9 martie 2019. 
Rezultate: Organizarea unei conferințe care a avut ca scop promovarea Galele de decernare a 
Premiilor Nobel de la Stockholm și Oslo (35 persoane) 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public 

 

 
 
 

2. La curtea regilor României. Mese și meniuri regale... de sărbători 
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Conferențiar:dr. Ștefania Dinu 
Organizator: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”  
Perioada de desfășurare: 20 decembrie 2019 
Obiectiv: Transmiterea informațiilor despre modalitatea de desfășurare a meselor la Curtea Regală 
a României, în ce consta protocolul și ceremonialul gastronomic utilizat precum și cum se derula 
viața în acele vremuri. 
Rezultate: Organizarea unei conferițe dedicate Sărbătorilor de Iarnă; 1 conferință (60 persoane). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 

  
 
 
3. Întâlnire cu Dodi și Roni  
Conferențiar: Andreea Drăghici 
Organizatori: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și artiști păpușari (Ana Crăciun-
Lambru, Lavinia Pop Coman, Ana-Maria Cucută și Victoria Radu) 
Perioadele de desfășurare: 23 februarie 2019, 23 martie 2019, 20 aprilie 2019, 11 mai 2019 și 1 
iunie 2019 
Obiectiv: Transmiterea cunoştinţelor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai interactiv; 
Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 
Rezultate: Organizarea a patru întâlniri dedicate preșcolarilor și școlarilor; 5 întâlniri (682 persoane 
dintre care 360 copii și 322 adulți). 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 

    

  
 

 
Evenimente culturale 
1. Noaptea muzeelor 
Perioada de desfășurare: 18 mai 2019 
Rezultate: Organizarea a 5 evenimente speciale dedicate tuturor categoriilor de public; Vizitarea 
gratuită a expunerii permanente a Muzeului; Vizitarea gratuită a expoziției temporare „Rugby, 
Natural!”; „Cel mai mic muzeu din România” - expunerea timp de 20 minute a unicului exponat al 
muzeului Madrigal & Cantus Mundi, costumul renascentist de damă Madrigal; Colectare 



50 

 

entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale, sub coordonarea 
specialiștilor din muzeu; Interceptarea liliecilor din grădina Muzeului „Antipa” cu ajutorul 
detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiștilor din muzeu; 5 evenimente (15.610 
persoane). 
Valorificare și impact: Stimularea vizitării Muzeului de către vizitatori netradiţionali; Atragerea unui 
număr mare de vizitatori într-un proiect derulat la nivel european. 

  
 

 
2. Noaptea internaţională a liliecilor la Antipa 
Perioada de desfășurare: 24 august 2019 
Obiectiv: Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului curiozităţile legate de biologia 
liliecilor, despre cum comunică aceștia cu ajutorul ecolocaţiei, cum se hrănesc, cum se reproduc şi 
cum hibernează sau chiar să vedeți şi animale naturalizate într-un adăpost artificial; Activitatea 
este realizată în peste 30 de ţări începând cu anul 1997; 
 
3. Picnic la Antipa 
Perioada de desfășurare: 20 iulie 2019 
Obiectiv: Realizarea unor evenimente pentru părinți și copii în grădina Muzeului Antipa; 
Rezultate: Organizarea unui eveniment cu susținerea Grupului de Inițiativă Civică Kiselef, dedicat 
părinților și copiilor; Valorificare și impact: Atragerea părinților și copiilor către muzeu ca destinație 
de informare științifică și loc de petrecere interactivă a timpului liber. 
 
 
4. la Antipa în gradină 
Perioada de desfășurare: 3 august 2019; 21 august 2019; 11 septembrie 2019, 18 septembrie 
2019 
Invitați: Doina Lavric-Parghel; Marius Matache și Teddy Tudoroiu; Adrian Naidin; Paul Ballo 
Obiectiv: Evenimente organizate în gradina muzeului avand ca grup țintă publicul adult; 
Rezultate: Organizarea unor recitaluri în grădina Muzeului Antipa; 4 evenimente în aer liber (778 
participanti) 
Valorificare și impact: Atragerea adulților către muzeu ca loc de petrecere a timpului liber. 
 
5. Dictarea geografică 
Perioada de desfășurare: 27 octombrie 2019 
Obiectiv: Proiectul Internațional ce are loc în fiecare an „Dictarea Geografică” se va desfășura în 
Centrele de Știință și Cultură din întreaga lume. Anul acesta puteți participa la dictarea ce se va 
ține în limba rusă la Centrul Rus de Știință și Cultură din București și la Muzeul Național de Istorie 
Naturală Grigore Antipa, la dictarea în limba engleză. Anul trecut 3 532 de participanți din 97 de 
țări și-a verificat cunoștințele în domeniul geografiei. 
 
Ateliere și programe educaționale 
 
1. Art Antipa - atelier de pictură și desen 
Perioada de desfășurare: ianuarie - decembrie 2019 
Obiectiv: Dezvoltarea creativităţii prin stimularea imaginaţiei creatoare şi a gustului estetic; 
Transmiterea cunoştinţelor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 
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Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat copiilor între 5 și 12 
ani; 20 module, 80 ateliere (829 participanți). 
Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat școlarilor; Obținerea de fonduri prin 
autofinanțare. 
 
2. Provocarea Lego® 
Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unui program educational care să ofere cunoştinţe teoretice şi practice asupra 
principiilor de bază din matematică, ştiinţă şi inginerie, folosind piese LEGO motorizate şi alte 
metode care produc mişcare;  
Rezultate: Organizarea unor ateliere de construcție a pieselor lego dedicat copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 9 ani; 16 module; 67 ateliere (626 participanți). 
Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat școlarilor; Obținerea de fonduri prin 
autofinanțare. 
 
3. Galileo  
Perioada de desfășurare: ianuarie – iunie2019 și septembrie - decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii aprofundează noțiunile din fizică, 
matematică și inginerie mecanică, învățate anterior în atelierele Provocarea Lego®. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de constructie cu piese lego dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 10 și 14 ani; 8 module; 32 ateliere (238 participanți). 
Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat școlarilor; Obținerea de fonduri prin 
autofinanțare. 
 
4. Robotică la Muzeul Antipa 
Perioada de desfășurare: ianuarie - decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii vor învăța noțiuni introductive despre 
robotică și programare, vor descoperi cum arată echipamentele IT văzute prin ochii unui specialist 
și vor afla cum sunt construiți roboții și cum se pot programa ei pentru a îndeplini diverse sarcini. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de robotică și programaare pentru elevi; 20 module, 87 
ateliere (566 participanți). 
Valorificare și impact: Transmiterea de cunoştinţe din domeniul roboticii prin activităţi de învăţare 
neconvenţională; Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 
 
5. Book Antipa 
Perioada de desfășurare: februarie – mai 2019 și noiembrie - decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unor ateliere interactive pentru preșcolari și școlari în colaborare cu Editurile 
Pandora M, Corint Junior, Humanitas Junior, Art, Nemira; Prin exerciții jucăușe și creative, copiii 
vor descoperi cât de bogată și de fascinantă este lumea poveștilor, lumea în care poți experimenta 
cele mai mari aventuri într-o siguranță deplină. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pentru preșcolari și școlari; 19 ateliere (220 
participanți). 
Valorificare și impact: Atragerea copiilor către muzeu ca destinație de informare științifică și 
petrecere a timpului liber într-un mod plăcut; Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și diferite 
edituri. 
 
6. Ateliere de recreație științifică  
Perioada de desfășurare: februarie – mai 2019 și octombrie - noiembrie 2019 
Obiectiv: Implicarea elevilor în realizarea diverselor experiemente din laborator și învățarea 
„alfabetului” magic al chimiei; Petrecerea timpului liber într-un mod distractiv. 
Rezultate: Organizarea unor experimente chimice pentru elevi; 5 module, 15 ateliere (177 
participanți). 
Valorificare și impact: Transmiterea de cunoştinţe din domeniul chimiei prin activităţi de învăţare 
neconvenţională; Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 
 
7. Șah la Antipa 
Perioada de desfășurare: februarie – decembrie 2019 
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Obiectiv: Realizarea unui program educațional interactiv, în care copiii vor afla noțiuni introductive 
despre șah și își vor exersa gândirea logică; Petrecerea timpului liber într-un mod distractiv. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de șah pentru elevi; 9 module, 38 ateliere (330 participanți). 
Valorificare și impact: Transmiterea de cunoştinţe prin activităţi de învăţare neconvenţională; 
Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 
 
 
8. Școala de vară 
Perioada de desfășurare: 24 iunie – 6 septembrie 2019 
Obiectiv: Cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale în conformitate cu 
normele standard din muzeele de ştiinţele naturii; Implicarea copiilor în acţiuni de cunoaştere şi 
ocrotire a mediului; Petrecerea vacanței de vară într-un mod cât mai plăcut. 
Rezultate: Organizarea a 8 module de studiu; 40 ateliere (730 participanți).  
Valorificare și impact: Transmiterea de cunoştinţe din domeniul zoologiei prin activităţi de învăţare 
neconvenţionale; Impunerea muzeului pe piaţa culturală a Capitalei ca operator cultural competitiv, 
cu ofertă estivală de educație științifică, culturală și de divertisment pentru elevi. 
 
9. Joacă rugby în echipa naturii! 
Perioada de desfășurare: 29 iunie 2019 
Obiectiv: Realizarea unei activitati pentru vizitatori, în cadrul căreia le va fi pusă la încercare 
îndemânarea și talentul sportiv. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de inițiere în sportul cu balonul oval; 1 eveniment (198 
persoane) 
Valorificare și impact: Marcharea închiderii expoziției „Rugby, natural!”, manifestare organizată în 
cadrul Sezonului România-Franța. 
 
10. Robo bricks® 
Perioada de desfășurare: septembrie – decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unui program educațional în care copiii aprofundează noțiunile din fizică, 
matematică și inginerie mecanică, învățate anterior în atelierele Provocarea Lego®; GaliLEGO se 
concentrează pe găsirea de soluții în construirea de angrenaje și mecanisme complexe și pe 
explorarea aspectelor mecanice, matematice și fizice ale acestor mecanisme, având la bază lucrul 
în echipă. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de constructie cu piese lego dedicate copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 10 și 14 ani; 3 module; 12 ateliere (89 participanți). 
Valorificare și impact: Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 
 
11. Halloween la Antipa - bal mascat 
Perioada de desfășurare: 31 octombrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unui bal mascat, unde vedetele vor fi animalele, fie ele sălbatice sau 
domestice, venind din adâncurile întunecate ale pădurilor sau din vesele luminișuri, de pe lângă 
casă sau din străfundurile mărilor; Micuții vor participa la cele mai grozave activități educative și 
distractive, vor defila în costume de animale, se vor juca, vor învăța și vordescoperi cele mai 
surprinzătoare curiozități despre animale. 
Rezultate: Organizarea unui bal mascat dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani; 1 
eveniment (208 participanți). 
Valorificare și impact: Obținerea de fonduri prin autofinanțare. 
 
12. Festivalul internațional de film pentru publicul tânăr – Kinodiseea 
Perioada de desfășurare: 9 – 10 noiembrie 2019 
Obiectiv: Prezentarea publicului a unor scurtmetraje pentru diferite grupe de vârstă, în cadrul celei 
de-a X-a ediții a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr 
Rezultate: Difuzarea de scurtmetraje pentru următoarele categorii de public: 3 – 6 ani, 6 – 9 ani, 9 -
12 ani și 12 - 15 ani; 4 activități, 44 scurtmetraje (243 persoane) 
Valorificare și impact: Atragerea unor noi categorii de public. 
 
13. Ateliere de creație cu imaginație Holy Molly 



53 

 

Perioada de desfășurare: noiembrie 2019 
Obiectiv: Implicarea copiilor în activități distractive cu scopul de a-i încuraja să-și folosească 
imaginația; Petrecerea timpului liber într-un mod creativ. 
Rezultate: Organizarea unor ateliere de imaginație și creație improvizată pentru preșcolari; 1 
modul; 3 ateliere (22 participanți). 
Valorificare și impact: Continuarea programului dedicat preșcolarilor; Obținerea de fonduri prin 
autofinanțare. 
 
14. Ateliere de caligrafie 
Perioada de desfășurare: 30 noiembrie - 14 decembrie 2019 
Obiectiv: Realizarea unor ateliere de caligrafie pentru copii , adolescenți si adulți cu scopul de a 
susține scrisul de mână într-o era a digitalului, Petrecerea timpului liber într-un mod creativ;  
Rezultate: Organizarea unor ateliere de caligrafie pentru copii, adolescenți și adulți; 1 modul; 4 
ateliere (66 participanți). 
Valorificare și impact: Promovarea expoziției temporare ExpoCaligrafia 2019; Obținerea de fonduri 
prin autofinanțare. 
 
15. Clubul de lectură de la Antipa  
Perioada de desfășurare: 11 – 27 decembrie 2019 
Obiectiv: Dezvoltarea unor ateliere tematice dedicate Crăciunului pentru a descoperi istorioare cu 
tâlc din lumea animalelor;  
Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive dedicate copiilor; 3 ateliere (22 participanți). 
Valorificare și impact: Atragerea copiilor către muzeu ca destinație de informare științifică; 
Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și editurile Nemira și Pandora M, 
 
16. Ora de muzeu 
Perioada de desfășurare: februarie - aprilie 2019 și octombrie – decembrie 2019 
Obiectiv: Transmiterea informațiilor din domeniul zoologiei într-un mod cât mai plăcut; Promovarea 
patrimoniului deținut de către Muzeu. 
Rezultate: Organizarea unor ghidaje tematice în cadrul expunerii permanente a Muzeului (Liceul 
Teoretic Școala MEA) ; 12 ghidaje tematice (198 participanți). 
Valorificare și impact: Atragerea și dezoltarea relației dintre muzeu și școala 
 
17. 5 Licee 5 Muzee 
Perioada de desfășurare: februarie – iunie 2019 
Obiectiv: Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu; Oferirea unor metode alternative de 
petrecere a timpului liber pentru elevi; Promovarea respectului pentru valorile culturale şi instituţiile 
de cultură prin atragerea unui număr cât mai mare de elevi de liceu către Muzeu. 
Rezultate: Organizarea unor vizite ghidate dedicate elevilor de liceu din București (Liceul Teoretic 
Nicolae Iorga, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Colegiul Naţional Victor Babeş, Colegiul 
Naţional de Arte Dinu Lipatti şi Colegiul Tehnic Mihai Bravu); Participararea la conferințele de 
presă dedicată lansării și încheierii proiectului; Realizarea unui film de prezentare a Muzeului; 1 
test online cu 30 întrebări legate de expunerea permanentă; Promovare prin site-urile partenerilor 
și Inspectoratul Școlar București, filialele naționale ECDL; 10 vizite în cadrul expunerii permanente 
a Muzeului (250 de liceeni). 
Valorificare și impact: Atragerea elevilor către Muzeu ca destinație de informare științifică și loc de 
petrecere interactivă a timpului liber; Sensibilizarea tinerilor și responsabilizarea lor față de speciile 
și habitatele din România aflate în pericol. 
 

7.6 Programul Marketing muzeal 

În cadrul acestui program s-a realizat promovarea serviciilor culturale oferite de către Muzeu prin 

realizarea materialelor promoționale precum: postere, pliante, bannere, mesh-uri, panouri 

publicitare, spot radio, atât în mediul online, cât și offline. 

 

1. Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor 
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Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 martie 2019; 14 mai – 27 octombrie 2019 și 6 noiembrie 

– 31 decembrie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 3 roll up-

uri; 50 afișe; 5.000 flyere; 4 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a 

Muzeului (aproximativ 12.500 de persoane); 2 comunicate de presă trimise prin email jurnaliștilor 

posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 2 comunicate de presă trimise online, prin 

intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție 

către toți abonaţii bazei lor de date); 2 comunicate de presă trimise către agențiile de presă 

Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri 

referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (2.843 reacții, comentarii și distribuiri; 

62.149 vizualizări); crearea unor albume de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului (251 

reacții, comentarii și distribuiri; 10.874 vizualizări); bannere online pe adevarul.ro, dilemaveche.ro, 

historia.ro (200.000 afișări), postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției 

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

2. Vino la Antipa să-l vezi pe uriașul Deinotherium! 

Perioada de desfășurare: 5 – 12 februarie 2019 

Materiale de promovare ale evenimentului: 10 afișe, 1 newsletter trimis online persoanelor înscrise 

în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.500 de persoane); invitații online trimise 

reprezentanților mass media pentru participarea la eveniment; 1 comunicat de presă trimis prin 

email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis 

online, prin intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - 

distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă 

Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri 

referitoare la eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului (787 reacții, comentarii și distribuiri; 

18.302 vizualizări); postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât 

și pe site-urile partenerilor. 

Număr apariții în presă scrisă și online: 93 materiale (26 reportaje TV difuzate la diferite emisiuni și 

jurnale de știri (Antena 1, Digi 24, TVR 1, România TV, Pro TV, National TV, Antena 3, 

Realatitatea TV, N24, B1 TV, TVR 2); 4 știri la diferite radiouri ( București Fm, Radio România 

Actualități, Europa Fm, Radio Itsy Bitsy), 63 materiale în presa online); 10.640.079 cititori; 336.136 

AVE. 

3. Întâlnire cu Dodi și Roni  

Perioada de desfășurare: februarie - iunie 2019 

Materiale de promovare ale evenimentului: 30 afișe, 9 newslettere trimise online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.300 de persoane); 5 comunicate de presă 

trimise prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 5 comunicate de 

presă trimise online, prin intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, 

www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 5 comunicate de presă 

trimise către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; 

postarea de informații și anunțuri referitoare la eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului (983 

reacții, comentarii și distribuiri; 60.410 vizualizări); crearea unor albume de fotografie pe pagina de 

Facebook a Muzeului postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, 

cât și pe site-urile partenerilor. 

4. UNARTE la Antipa 

Perioada de desfășurare: 22 februarie – 1 aprilie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 10 afișe; 2 newslettere trimise online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.600 de persoane); invitații online pentru 

vernisajul evenimentului; 1 comunicat de presă trimis prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și 

TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis online, prin intermediul site-urilor 

specializate ( www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii 
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bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, 

Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe 

pagina de Facebook a Muzeului (250 reacții, comentarii și distribuiri; 6.757 vizualizări); realizarea a 

unei campanii online pe facebook și instagram ( 105.800 reach; 108.003 vizualizări); realizarea 

unui eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului; crearea unui album de fotografie pe pagina de 

Facebook a Muzeului; postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției 

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

5. #3Rusia – file din natură 

Perioada de desfășurare: 4 aprilie – 12 mai 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 3 roll up-

uri; 20 afișe; 4 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 12.700 de persoane); invitații online pentru vernisajul evenimentului; 1 comunicat de 

presă trimis prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat 

de presă trimis online, prin intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, 

www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă 

trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea 

de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (2.188 reacții, 

comentarii și distribuiri; 44.402 vizualizări); realizarea a unei campanii online pe facebook și 

instagram (192.532 reach; 192.678 vizualizări), realizarea unui eveniment pe pagina de Facebook 

a Muzeului; crearea unui album de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; postarea 

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

partenerilor. 

6. Rugby, natural! 

Perioada de desfășurare: 18 mai – 30 iunie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 3 roll up-

uri; 20 afișe; 6 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 12.200 de persoane); invitații online pentru vernisajul evenimentului; 4 comunicate de 

presă trimise prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 4 

comunicate de presă trimise online, prin intermediul site-urilor specializate ( 

www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 

4 comunicate de presă trimise către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, 

News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook 

a Muzeului (503 reacții, comentarii și distribuiri; 33.956 vizualizări); realizarea a 3 campanii online 

pe facebook și instagram (146.163 reach; 162.814 vizualizări), realizarea a 2 evenimente pe 

pagina de Facebook a Muzeului; crearea unor albume de fotografie pe pagina de Facebook a 

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

pe site-urile partenerilor. 

7. Noaptea muzeelor 

Perioada de desfășurare: 18 mai 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 10 afișe; 1 newsletter trimis online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.100 de persoane); 1 comunicat de presă trimis 

prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă 

trimis online, prin intermediul site-urilor specializate (www.centruldepresa.ro, 

www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă 

trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea 

de informații și anunțuri referitoare la eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului (308 reacții, 

comentarii și distribuiri; 18.061 vizualizări); realizarea a unei campanii online pe facebook și 

instagram (45.526 reach; 58.310 vizualizări), realizarea unui eveniment pe pagina de Facebook a 

Muzeului; crearea unor albume de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; postarea 

informațiilor evenimentului atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile partenerilor. 
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8. Școala de vară 

Perioada de desfășurare: 24 iunie – 6 septembrie 2019 

Materiale de promovare ale evenimentului: 50 afișe, 14 newslettere trimise online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.600 de persoane); 8 comunicate de presă 

trimise prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 8 comunicate de 

presă trimise online, prin intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, 

www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 8 comunicate de presă 

trimise către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; 

postarea de informații și anunțuri referitoare la eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului 

(6.425 reacții, comentarii și distribuiri; 203.891 vizualizări); realizarea a 8 evenimente pe pagina de 

Facebook a Muzeului; crearea unor albume de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; 

postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile 

partenerilor. 

9. Născuți aici 

Perioada de desfășurare: 26 iunie - 22 septembrie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 5 roll up-

uri; 20 afișe; 4700 flyere; 7 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a 

Muzeului (aproximativ 12.600 de persoane); 1 comunicat de presă trimis prin email jurnaliștilor 

posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis online, prin 

intermediul site-urilor specializate (www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție 

către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă Hotnews, 

Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri referitoare la 

expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului; realizarea a două campanii online pe facebook și 

instagram (324.797 reach; 658.384 vizualizări); postarea informațiilor expoziției temporare atât pe 

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

10. MyAntipa 

Perioada de desfășurare: iulie – octombrie 2019  

Materiale de promovare ale evenimentului: 3 roll up-uri; 30 afișe; 6 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.250 de persoane); postarea de 

informații și anunțuri referitoare la cele 6 evenimente ale programului pe pagina de Facebook a 

Muzeului (3.390 reacții, comentarii și distribuiri; 102.782 vizualizări); 2 dezbateri live, transmise pe 

paginile de Facebook ale Muzeului Antipa și BRD–Groupe Société Générale (149 persoane și 6,5 

K vizualizări);postarea informațiilor evenimentelor atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe 

site-urile partenerilor 

11. Premieră în lumea muzeală din Europa: Muzeul Antipa, primul beneficiar al uneia 

dintre cele mai inovatoare tehnologii japoneze anticutremur 

Perioada de desfășurare: 22 – 26 iulie 2019 

Materiale de promovare ale evenimentului: 5 afișe, 1 newsletter trimis online persoanelor înscrise 

în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.400 de persoane); invitații online trimise 

reprezentanților mass media pentru participarea la eveniment; 1 comunicat de presă trimis prin 

email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis 

online, prin intermediul site-urilor specializate ( www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - 

distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă 

Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; 1 conferință de presă, postarea de 

informații și anunțuri referitoare la eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului (493 reacții, 

comentarii și distribuiri; 10.716 vizualizări); postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul 

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

Număr apariții în presă scrisă și online: 98 materiale (26 reportaje TV difuzate la diferite emisiuni și 

jurnale de știri (Antena 1, Digi 24, TVR 1, România TV, Pro TV, National TV, Antena 3, 
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Realatitatea TV, N24, B1 TV, TVR 2); 9 știri la diferite radiouri (București Fm, Radio România 

Actualități, Europa Fm, Pro Fm), 63 materiale în presa online); 9.647.085 cititori; 333.098 AVE. 

12. Grădina sălbatică – de 111 ani în inima Bucureștiului 

Perioada de desfășurare: 4 septembrie – 27 octombrie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 5 roll up-

uri; 20 afișe; 3 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 12.500 de persoane); invitații online pentru vernisajul evenimentului; 1 comunicat de 

presă trimis prin email jurnaliștilor posturilor de Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat 

de presă trimis online, prin intermediul site-urilor specializate (www.centruldepresa.ro, 

www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii bazei lor de date); 1 comunicat de presă 

trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea 

de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului; realizarea unei 

campanii online pe facebook și instagram ( 102.976 reach; 136.931 vizualizări); realizarea unui 

eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului; postarea de informații și anunțuri referitoare la 

expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (1.030 reacții, comentarii și distribuiri; 36.916 

vizualizări); crearea unui album de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; postarea 

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

partenerilor. 

13. Expocaligrafia 2019 

Perioada de desfășurare: 8 noiembrie – 15 decembrie 2019 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 5 roll up-uri; 20 afișe; 4 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 12.800 de persoane); invitații online 

pentru vernisajul evenimentului; 1 comunicat de presă trimis prin email jurnaliștilor posturilor de 

Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis online, prin intermediul site-

urilor specializate (www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii 

bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, 

Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe 

pagina de Facebook a Muzeului; realizarea a două campanii online pe facebook și instagram 

(69.995 reach; 134.419 vizualizări); realizarea unui eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului; 

postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe pagina de Facebook a Muzeului (469 

reacții, comentarii și distribuiri; 22.976 vizualizări); crearea unor albume de fotografie pe pagina de 

Facebook a Muzeului; postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției 

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

14. Vino sa vezi cum joaca natura Snake 

Perioada de desfășurare: 21 – 31 decembrie 2019  

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 3 mesh-uri afișate pe fațada Muzeului, 5 roll up-

uri; 20 afișe; 1 newsletter trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 12.800 de persoane); 1 comunicat de presă trimis prin email jurnaliștilor posturilor de 

Radio și TV, cât și tuturor cotidienelor; 1 comunicat de presă trimis online, prin intermediul site-

urilor specializate (www.centruldepresa.ro, www.comunicatemedia.ro - distribuție către toți abonaţii 

bazei lor de date); 1 comunicat de presă trimis către agențiile de presă Hotnews, Agerpres, 

Amosnews, Rador, News și Mediafax; postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe 

pagina de Facebook a Muzeului; realizarea unei campanii online pe facebook și instagram 

(242.048 reach; 272.041 vizualizări); postarea de informații și anunțuri referitoare la expoziție pe 

pagina de Facebook a Muzeului (724 reacții, comentarii și distribuiri; 26.610 vizualizări) postarea 

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

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

 

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

 

Nr. 
crt. 

Categorii 2018 2019 2020 2021 
2022(ianuarie-
iulie) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

TOTAL VENITURI, din care 7.714.938 9.006.395 12.358.000 42.512.000 27.066.000 

1.a. venituri proprii, 3.781.272 3.969.982 4.291.000 4.345.000 2.100.000 

din care      

1.a.1. venituri din activitatea 
de bază 

2.853.310 2.838.318 2.953.000 3.410.000 1.700.000 

1.a.2. alte venituri proprii 927.962 1.131.664 1.338.000 935.000 400.000 

1.b. subvenţii/alocaţii 3.933.666 4.536.665 5.802.000 36.775.000 24.870.000 

1.c. alte venituri  499.748 2.265.000 1.392.000 96.000 

 2. 

TOTAL CHELTUIELI, din 
care 

7.943.475 8.941.991 12.358.000 42.512.000 27.066.000 

2.a. Cheltuieli de personal, 3.294.850 3.897.924 4.693.000 6.362.000 3.600.000 

din care      

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 3.213.931 3.808.219 4.595.000 6.162.000 3.500.000 

2.a.2. Alte cheltuieli de 
personal 

80.919 89.705 98.000 200.000 100.000 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi 
servicii, 

4.327.070 4.245.806 4.738.000 6.688.000 3.300.000 

din care      

2.b.1. Cheltuieli pentru 
proiecte 

1.752.846 1.607.173 1.938.000 3.438.000 1.700.000 

2.b.2. Cheltuieli cu 
colaboratorii 

331.533 293.497 350.000 350.000 250.000 

2.b.3.Cheltuieli pentru 
reparaţii curente 

86.234     1.666 50.000 200.000 50.000 

2.b.4. Cheltuieli de 
întreţinere 

1.074.032 1.495.344 1.500.000 1.800.000 800.000 

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

1.082.425 848.126 900.000 900.000 500.000 

2.c. Proiecte cu finantari din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 191.730 681.255 2.265.000 1.392.000 96.000 

2.d Sume aferente 
persoanelor cu handicap 
neîncadrate 44.080 52.741 62.000 70.000 70.000 

2.e. Cheltuieli de capital 85.745 64.265 600.000 3.200.000 20.000.000 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management; 
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 

2020 şi a estimărilor pentru anii 2021-2023, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pentru 
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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 5,7%, 

propunerile de buget pentru anul 2020 si estimarile anilor 2021-2023 sunt în concordanta cu 

indicatorii macroeconomici cominicati de catre Comisia Nationala de Prognoza.Pentru perioada 

2020-2023, prioritatea o constituie atragerea de venituri proprii, identificarea de noi surse, 

cresterea ponderii acestora in cadrul bugetului in scopul diminuarii subventiei. 

Pe langa veniturile obtinute din vanzarea biletelor, în conformitate cu legislatia financiar bugetara 

aferenta institutiilor publice de cultura, o mare parte dintre resursele financiare necesare se vor 

asigura din  fonduri obţinute din mai multe surse: 

Programe de finanţare: şi până în prezent s-a apelat la finanţarea proiectelor muzeului prin diferite 

programe naţionale sau internaţionale. Această linie de finanţare va fi exploatată în continuare, 

impulsionându-se mai mult realizarea de proiecte de cercetare a colecţiilor care să genereze 

inclusiv volume de interes pentru specialişti şi albume de interes pentru publicul larg. În funcție de 

strategiile Uniunii Europene, pentru 2014-2020, muzeul se va plia pe atragerea de finantari 

nerambursabile utile activitatilor muzeale. 

Centre culturale străine si institutii similare din tara si strainatate: realizarea de parteneriate cu 

centrele culturale străine va duce la diminuare unor cheltuieli legate de realizarea unor expoziţii 

temporare sau a unor programe publice. 

Sponsorizări: companiile multinaţionale, marile companii româneşti sau companiile străine care 

operează în România pot fi cointeresate în continuare în susţinerea activităţii muzeului, 

organizarea expoziţiilor temporare de amploare şi dezvoltarea colecţiilor prin achiziţia unor lucrări 

prestigioase. Un obiectiv important pentru perioada următoare este semnarea unui contract de 

sponsorizare pentru campania de imagine a muzeului. 

Previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei va fi în concordanţă cu legislatia  

pentru personalul plătit din fonduri publice, si va fi asigurata in proportie de 100 % din subventia 

primita de la Ministerul Culturii. 

Cheltuielile privind bunurile si serviciile au fost  fundamentate în preturi curente și în raport cu 

indicatorii fiecarei activități prognozată a se realiza în perioada 2020-2022 la care se adauga 

cheltuielile de întreținere și funcționare. 

Programul de investitii raspunde necesitatilor desfasurarii în bune condiții a funcțiilor muzeului la 

care se adauga programele de dezvoltare si cele administrative. Pentru anul 2020-2023 se vor 

întocmi notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investitii, 

acestea se vor  înaintata ordonatorului principal de credite pentru aprobare, asa cum prevede H.G. 

nr.225/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind prioritizarea investitiilor publice. 

 

2. Numarul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

Considerind ca an de referinta anul 2018, am estimat anual cresterea numarului de vizitatori, de la 

318.936 în anul 2018 la 325.000 vizitatori în anul 2022 (Tabelul 6), ceea ce va duce la creșterea 

veniturilor proprii realizate din activitatea de baza. Se va insista pe transmiterea catre publicul larg 

a informatiilor privind programele si proiectele ce se vor desfasura in muzeu. 

Tabelul 1 Număr estimat de beneficiari până în anul 2022 

Anul 
Nr. de 

beneficiari 

nr. de 

bilete 

Venituri realizate/ 

Propuse 

(mii lei) 

2018 318.936 216.612 2.853.310 

2019 329.437 314.286 2.838.318   

2020 321.000 220.000 2.953.000 
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2021 324.000 230.000 3.410.000 

2022 325.000 250.000 3.410.000 

3. Analiza programului minimal realizat. 
Programul minimal a fost realizat integral în anul 2019, respectându-se bugetul alocat. In plus fata 

de programul minimal aprobat au fost realizate programe si proiecte ce au fost sustinute din 

veniturile proprii. Numarul beneficiarilor acestor proiecte și programe arată eficacitatea și impactul 

acestora asupra publicului vizitator. Cel mai mare impact asupra publicului l-au avut programele și 

proiectele specifice activității: pedagogie muzeala, valorificarea patrimoniului muzeal si cercetarea 

si dezvoltarea patrimoniului. 

 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumire 
proiect 

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

(lei) 

Sume 
cheltuite 
pentru 
fiecare 
proiect 
realizat 

(lei) 

1. 

Programe 
educative, 
marketing 

muzeal 

Realizarea de activități teoretice 
și practice având ca subiect 
cunoașterea, prepararea și 
conservarea diferitelor grupe de 
animale după standarde 
muzeale. Informarea publicului 
asupra planului de vizitare a 
expoziției permanente. 
Formarea și dezvoltarea 
tinerelor generații în spiritul 
cunoașterii și protejării 
patrimoniului natural și cultural al 
umanității. 

4 

Școala de vară 

25.800 

7.085 

Book Antipa 4.800 

Întâlnire cu Dodi și Roni 6.915 

5 Liceee 5 Muzee 7.000 

subtotal 1 25.800 25.800 

2. 

Valorificarea 
patrimoniului 

muzeal 

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

4 

Expoziția permanentă – 
cota finanțare alocație 
bugetară 

64.484 

26.484 

Expoziția temporară 
Rugby Natural 

8.922 

Expoziție temporară de 
fluturi vii 

21.489 

Expoziția temporară 
itinerantă „Un veac de 
zoologie în România. 
Amintiri despre viitor” 

3.190 

 

Editarea revistei 
Travaux du Muséum 
National d’Histoire 
Naturelle „Grigore 
Antipa” 

4.399 

subtotal 2 64.484 64.484 

3. 

Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 

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

3 

Evidența sinoptică 
și analitică a 
bunurilor de 
importanță științifică 

43.756 19.152 
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muzeal contracararea acţiunii tuturor 
factorilor care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică a 
colecțiilor. Referate/PV de 
recepție şi inventariere în 
patrimoniu a unor exemplare 
nou colectate sau existente în 
muzeu şi nedeterminate până în 
prezent 

aflate în patrimoniul 
MNINGA 

Inventarierea de 
bunuri de 
importanță științifică 
aflate în evidență 
primară sau 
provenite recent din 
achiziții, colectări 
teren, donații 

10.604 

Conservarea 
preventivă a 
patrimoniului 
științific muzeal 

14.000 

subtotal 3 43.756 43.756 

4. 
Cercetarea și 
dezvoltarea 

patrimoniului 

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

2 

Evaluarea 
diversitaţii 
taxonomice şi 
genetice a faunei 
naționale și 
mondiale. 

30.960 

15.960 

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

15.000 

subtotal 4 30.960 30.960 

Total general 165.000 165.000 
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PARTEA II: 

(Opţional) 

Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în 
baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

Forma actuală a contractului de management 
nr. 86/18.09.2017 

Modificări propuse la contractului de 
management nr. 86/18.09.2017 

CAPITOLUL VI: Obiective specifice ale 
managerului 

Art. 7 
În scopul eficientizării managementului 
instituţiei, ţinând seama de caietul de obiective, 
de proiectul de management aprobat, parte 
integrantă a prezentului contract, precum şi de 
recomandările comisiei constituite în vederea 
analizării noului proiect de management, 
managerul are următoarele sarcini specifice 
 
4) Pentru anul 2020: 
a) elaborarea unui proiect în urma realizării 
studiului prevăzut la punctul c) din anul 2019, în 
funcţie de bugetul aprobat 
 
 
 
5) Pentru anul 2021: 
d) demararea lucrărilor de execuție pentru 
extinderea Muzeului Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”, în funcţie de bugetul aprobat. 
 
 
6) Pentru anul 2022: 
e) finalizarea lucrărilor de execuție pentru 
extinderea Muzeului Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”, în funcţie de bugetul aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pentru anul 2020: 
a) demararea organizării unui concurs de 
soluții soluții cu tema Extindere Muzeul Național 
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în funcţie 
de bugetul aprobat 
 
 
5) Pentru anul 2021: 
d) finalizarea concursului de soluții și 
atribuirea contractului de proiectare 
câștigătorului concursului, în funcţie de bugetul 
aprobat. 
 
6) Pentru anul 2022: 
e) demararea lucrărilor de execuție pentru 
extinderea Muzeului Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”, în funcţie de bugetul aprobat. 
 

 

 

Justificare 

În urma realizării în cursul anului 2019 a lucrării „Studiu de fundamentare. Muzeul Național de 
Istorie Naturală Grigore Antipa. Un muzeu pentru următoarea sută de ani”, s-a formulat 
următoarea recomandare: 

 


