
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

Luis Ovidiu Popa 

 

Muzeul Național de Istorie                           

Naturală „Grigore Antipa”                           

MNINGA 

Raport de activitate 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
2021 

 
 
 
 

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE 
 

NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” 
 

(M.N.I.N.G.A.) 



3 

 

 

 

Cuprins 

 

I.Priorități. Obiective generale și specifice .......................................................................................... 5 

II. Programe/proiecte/activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ................. 7 

III. Evoluția economico-financiară a instituției în anul 2021 ............................................................. 35 

IV. Informații despre managementul resurselor umane ................................................................... 43 

V. Lucrul cu voluntarii ........................................................................................................................ 47 

VI. Parteneriate .................................................................................................................................. 47 

VII. Procesul de achiziții publice ........................................................................................................ 52 

VIII. Litigiile în care este implicată instituția ...................................................................................... 71 

IX. Analiza SWOT ................................................................................................................................ 72 

X. Priorități pentru următoarea perioadă de raportare .................................................................... 80 

 

 

Anexa 1 – Bugetul 2021  

Anexa 2 – Organigrama valabilă la data de 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Prezentul Raport de activitate cuprinde evoluțiile înregistrate în anul 2021 de către 

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

prevăzute de lege, a misiunii și a obiectivelor stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a Muzeului Național de Istorie Naturală ,„Grigore Antipa” 

aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2490/25.10.2013, și în conformitate cu 

contractul de management. 

 

Viziune: 

Împărtașind cunoaștere, insuflăm oamenilor respect pentru natură și îi ajutăm 

să descopere locul omenirii pe Pământ. 

Explicitarea viziunii: 

Cunoaștere – presupune că în interiorul Muzeului se generează cunoaștere despre 

natură; 

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

cunoașterea; 

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

sistemul educațional formal; 

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

comunității în care există fizic, ci întregi omeniri, deoarece „obiectele de muzeu” nu 

respectă granițele politice; 

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

premise pentru acțiuni responsabile față de natură; 

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

punct de vedere, ci mai degrabă urmărește să creeze cadrul necesar pentru ca 

publicul să descopere/re-descopere singur diferitele aspecte ale naturii; 

Locul omenirii pe pamânt – presupune că o parte importantă a spiritualității umane 

este reprezentată de înțelegerea relației cu lumea înconjurătoare. 

 

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, 
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popularizarea cunoştinţelor legate de fauna României şi cea mondială, ca şi 

sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului şi 

conservarea habitatelor. 

 

I. Priorități. Obiective generale și specifice 

I.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 prezentate în detaliu în 

Anexa 2 și sunt structurate pe următoarele domenii de activitate: 

A. Activitatea culturală: 

B. Activitatea de promovare / marketing. 

C. Activitatea administrativă. 

D. Activitatea financiară – economică. 

 

I.2 Obiective specifice pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (prevăzute în Contractul de 

management nr. 86/18.09.2018): 

a) evaluarea Planului de integritate aferent instituției conform prevederilor Hotărârii 

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

– 2020, şi transmiterea concluziilor către autoritate; REALIZAT 

b) prezentarea măsurilor luate în vederea îmbunătățirii atelierelor în urma elaborării 

studiului de la punctul c) din anul 2020, precum și prezentarea unei analize a acestora; 

REALIZAT 

• Măsura M1 - Identificarea platformei online pentru organizarea atelierelor interactive; 

• Măsura M2 - Dezvoltarea unei oferte educaționale în mediul online pentru unitățile 

școlare; 

• Măsura M3 - Dezvoltarea unor ateliere online având ca teme și activități patrimoniul 

deținut de către Muzeu; 

• Măsura M4 - Organizarea atelierelor online pentru diferite categorii de beneficiari. 

În urma analizei măsurilor M1-M4 au fost implementate următoarele acțiuni: 

• Programele și atelierele educaționale organizate în anul 2021 au fost susținute prin 

intermediul platformei online ZOOM. 

• A fost dezvoltat programul educațional „Descoperă natura!” pentru elevii din clasele 

primare. Programul a cuprins teme și activități menite să satisfacă nevoia de 

cunoaștere și de învățare a elevilor, surprinzând aspecte din medii naturale de viață 

ce se regăsesc în dioramele muzeului. 

• Au fost dezvoltate 37 de ateliere interactive în mediul online pe platforma ZOOM, 

dedicate grupelor de vârstă 5-7 ani și 8-11 ani. Temele propuse pentru a fi 

desfășurate au fost următoarele: „Animale din Delta Dunării”,  „Animale din pădurile 

Carpaților”, „Păsări din Delta Dunării”, „Animale din pădurile Carpaților”, „Pești din 

Marea Neagră”, „La joacă prin câmpiile Bărăganului”, „La joacă în paradisul 

păsărilor”, „La joacă prin lăstărișul de pădure”, „O excursie prin pădure”, „Elefantul 

magic”, „Misterele iepurașului”, „Fascinația albinelor”, „Dovleacul, vedeta toamnei”, 

„Secretele aricilor”, „Pe urmele ursului carpatin” și „În așteptarea Crăciunului”. 

• Au fost organizate 197 de ateliere interactive online pentru pasionații de zoologie, 

științele naturii, pictură, șah, chimie, creație și imaginație, robotică și programare. 
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c) realizarea unui chestionar de satisfacție a publicului care vizitează expoziția 

permanentă a Muzeului având ca scop identificarea opiniei pe care o au consumatorii cu 

privire la vizita în cadrul expoziției permanente; REALIZAT 

d) organizarea unui concurs de soluții cu tema Extindere Muzeul Național de Istorie 

Naturală „Grigore Antipa”, conform recomandărilor formulate în studiul prevăzut la punctul c) 

din anul 2019, în funcție de bugetul aprobat (obiectiv modificat prin act adițional nr. 

8/23.122020 la contractul de management nr. 86/18.09.2017); NEREALIZAT, deoarece în 

cursul anului 2021 autoritatea nu a alocat buget pentru realizarea acestui obiectiv de 

investiții. 

Menționăm că investițiile corespunzătoare acestui obiectiv au fost fundamentate de către 

muzeu și aprobate de către autoritate prin nota de fundamentare nr. 130/CM/11.01.2021. 

Ulterior muzeul a reluat propunerea pentru realizarea investițiilor prin nota de fundamentare 

nr. 1541/19.01.2021 privind propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 

 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

Strategia managerială vizează obiectivele majore ale Muzeului. Acestea au un caracter 

permanent și se desfășoară pe termen lung sau mediu, descriind ce căi și mijloace va folosi 

Muzeul pentru a-și îndeplini obiectivele. Strategia reprezintă un plan eșalonat în timp care 

stabilește unde trebuie să ajungă Muzeul, cum trebuie să ajungă acolo și de ce este nevoie 

pe parcurs. 

Programele vor asigura îndeplinirea misiunii muzeului în cadrul societății, de a studia 

biodiversitatea prin cercetare bazată pe colecții și transferul cunoștințelor astfel achiziționate 

către public. De asemenea, Muzeul va facilita accesul gratuit la colecții, baze de date și alte 

surse de informații, la servicii informaționale, documentare și culturale în scop educativ sau 

de recreere asigurând egalitatea accesului la informații și la documentele necesare 

informării, educației permanente, petrecerii timpului liber, dezvoltării, fără deosebire de statut 

social sau economic, vârstă, sex, religie, naționalitate, apartenență politică. 

Aplicarea programului strategic va avea ca rezultat creșterea independenței instituției față de 

schimbările mediului și ale societății în care își desfășoară activitatea, precum și mobilitatea 

și flexibilitatea sa față de acestea. 

Coordonatele strategiei pentru întreaga perioadă de management, așa cum au fost enunțate 

mai sus sunt bazate pe Strategia din sectorul muzeal în domeniul culturii și patrimoniului 

național pentru perioada 2014-2020, Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-

2022, precum și pe Strategia culturală a municipiului București 2016-2026. 

 

5. Strategie și plan de marketing; 

Obiective: 

• Creșterea awarness-ului muzeului în rândul populației bucureștene și din țară 

• Dezvoltarea și adaptarea serviciilor culturale la noile cerințe datorate pandemiei de 

COVID-19; 

• Diversificarea mijloacelor de promovare a serviciilor și ofertei culturale; 

• Diversificarea ofertei culturale în mediul online; 

• Dezvoltarea continuă a imaginii unui brand matur. 

 

Strategie: 

• Dezvoltarea unei campanii de promovare a ofertei culturale la nivel național; 

• Organizarea programelor educaționale în mediul online utilizând diferite platforme 

digitale ( Zoom, Google Meet) ; 
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• Organizarea unor evenimente în mediul online pentru promovarea patrimoniului 

științific al Muzeului; 

• Promovarea exponatelor din cadrul expoziției permanente a muzeului în mediul 

online utilizând diferite platforme de comunicare (pagina web, paginile de Facebook 

și Instagram, contul de Youtube, newsletter), pentru a trezi mult mai mult interesul 

publicului larg pentru muzeu; 

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

expozițiilor temporare pentru a menține interesul publicului; 

• Identificarea unor parteneriate cu instituții de același profil din străinătate privind 

schimburi de exponate/expoziții temporare pentru a menține interesul publicului; 

• Identificarea unor parteneriate cu instituțiile de învățământ din țară privind realizarea 

de programe și ateliere educaționale în mediul online. 

 

Implementare: 

În cadrul acestui program s-a realizat promovarea serviciilor culturale oferite de către Muzeu 

prin realizarea materialelor promoționale precum: postere, pliante, bannere, mesh-uri, atât în 

mediul online, cât și off-line. 

 

Rezultate promovare în mediul on-line (număr de persoane): 

• Facebook  3.185.720 

• Instagram  505.530 

• TikTok   9.019 

• Youtube  5.839 

• www.antipa.ro 246.200 

• TOTAL  3.952.308 

 

 

II. Programe / proiecte / activități desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor 

specifice 

 

II.1. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

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

în perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au derulat următoarele programe: 

1. Investiții, reparații capitale și modernizarea infrastructurii muzeale 

2. Cercetarea patrimoniului 

3. Evidența, conservarea și protejarea patrimoniului muzeal 

4. Valorificarea patrimoniului muzeal 

5. Educație muzeală 

6. Marketing muzeal 

 

II.2. Proiecte din cadrul programelor; 

 

1. Investiții, reparații capitale și modernizarea infrastructurii muzeale 

 

Nr. Proiect Investiție Valoarea                                   Sursa de Nota de 

http://www.antipa.ro/
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crt. (lei) finanțare                 fundamentare 

Nr./Data 

1 Dotări 

independente 

 

Agregat de răcire apa cu condensatorul 

răcit cu aer, marca CLINT, seria MULTI 

POWER, funcționare cu agent frigorific 

Ecologic R410A. 

215539.94 Venituri 

proprii 

Sponsori-

zare 

 

2 Sistem de detectare și monitorizare 

chiroptere vii 

9584.2 Venituri 

proprii 

3011/07.10.2021 

3 Sistem de detectare și monitorizare 

chiroptere. Soft prelucrare înregistrări 
1668.58 3011/07.10.2021 

4 
 

Rafturi metalice, fixe și mobile 33899.99 
 

3009/07.10.2021 

5 Laptop 6999.99 3010/07.10.2021 

6 Laptop 5599.90 3010/07.10.2021 

7 Sistem Desktop 7856.50 3010/07.10.2021 

8 Sistem Desktop 3659.00 3010/07.10.2021 

9 Licențe Microsoft Office Professional-12 buc 25715.04 3014/07.10.2021 

10 Sistem de operare Microsoft Windows 10 

Professional-12 buc 

11067.96 3014/07.10.2021 

 

2. Cercetarea patrimoniului 

Sub-programe desfășurate în cadrul acestui program: 

I. Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale 

Acest sub-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. 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. 

 

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

 

1. Diversitatea faunistică a Bucureștiului: proiectul presupune cercetarea 

taxonomică, morfologică și ecologică a faunei native și invazive din Municipiul 

București și împrejurimile acestuia. Au fost efectuate deplasări în vederea realizării de 

observații și colectării de material biologic în București și împrejurimile acestuia; 

 

2. Studiul helmintofaunei la păsări din România și îmbogatirea colecției de 

helminți. 

Documentare științifică privind literatura din domeniul paraziților interni ai păsărilor. Au fost 

necropsiate păsări sălbatice (din 22 de specii) în vederea recoltării de endoparaziți. Pentru 

fiecare individ necropsiat s-a întocmit o fișă de necropsie. S-au recoltat probe de helminți (5 

probe de trematode, 7 probe de cestode, 14 probe de nematode, 4 probe de acantocefali). 

Toate probele au fost triate, organizate și înregistrate în baza de date, iar o parte din 

exemplarele colectate au fost identificate la nivel de gen/specie. 
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3. Filogeografia și diversitatea genetică a speciei Hirudo verbana (lipitoarea 

medicinală) la nivel european. Proiectul își propune identificarea liniilor filogenetice 

ale speciei H. verbana și distribuția geografică a acestora în Europa. De asemenea, 

sunt analizate diferite populații de lipitoare medicinală din România. În acest an a fost 

publicat în Biology (IF. 5.079) un manuscris cu titlul „Untangling the Gordian knot 

of Iberian medicinal leeches (Hirudinea: Hirudinida: Hirudo) using molecules 

and morphology” de Arias, Andrés; Surugiu, Victor; Carballeira, Rafael; Popa, 

Oana Paula; Popa, Luis Ovidiu; Utevsky, Serge. 

 

4. Moluște – determinare moleculară – sunt analizate probe care sunt deteriorate 

sau care ridică probleme în determinare. În acest fel a fost semnalată o specie care 

se considera extinctă/foarte rară în sectorul românesc al Dunării – Theodoxus 

transversalis (specie Natura 2000). 

 

5. 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. Rezultatele preliminare au fost prezentate sub 

forma unei comunicări orale la o conferință internațională. 

 

6. Stridia de Pacific (Magallana gigas) în Marea Neagră. Scopul proiectului este de a 

supraveghea și analiza evoluția populațiilor speciei invazive M. gigas la litoralul 

românesc al Mării Negre. 

Activități: Evaluarea evoluției populației stabile de M. gigas descoperită la litoralul românesc 

și colectarea de date biometrice și de mediu în mai multe sesiuni de scufundare. 

Rezultate: O parte din rezultatele preliminare au fost prezentate sub forma unei comunicări 

orale la o conferință internațională. 

 

7. Speciile genului Eresus în România. Proiectul își propune identificarea și analiza 

moleculară și filogenetică a speciilor de păianjeni din genul Eresus din România. 

Rezultate: Publicarea unui articol BDI. 

 

8. Studiul morfologic și sistematic al acarienilor plumicoli din Asia (India, China). 

Din materialul acarologic colectat în anii anteriori în expedițiile realizate de muzeu au 

fost lucrate probe provenite din India, de pe gazda Schoeniparus dubius. A fost 

identificat un număr de cinci specii noi pentru știință, din genurile Calcealges, 

Bicentralges, Proterothrix și Ingrassiella. 

 

9. Studiul ecologic asupra speciei de acarian Varroa destructor, parazit pe albina 

meliferă (Apis mellifera). Această specie de acarian de origine asiatică provoacă 

pagube majore în stupinele din România. Studiul urmărește obținerea de date de 

distribuție a speciei la nivel național, dar și obținerea unor date cantitative, privind 

gradul de infestare al albinelor adulte și al puietului de albine cu acest acarian, în 

câteva stupine din zona de sud a țării. În decursul anului 2021 au fost colectate date 

de prezență/absență a speciei din 10 stupine și date cantitative din 2 stupine din 

județele: Vâlcea (Slătioara și Horezu), Constanța (Horia, Cotu Văii, Vârtop, Ciucurova 

și Limanu), Tulcea (Hamcearca), Ilfov (Găneasa) și București. 
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10. Studiul morfologic și sistematic al acarienilor fitofagi (Acarina: Eryophyoidea, 

Tarsonemidae) din România.  Acarienii fitofagi din aceste două grupe sistematice 

sunt puțin studiați în România, unele specii fiind dăunătoare în serele de legume și în 

culturile din câmp. O parte dintre aceste specii sunt pătrunse în Europa din alte zone 

ale globului (alogene), și au impact economic, ecologic și asupra sănătății plantelor. 

 

11. Studiul ecologic asupra speciei de acarian Aculops lycopersici,  dăunător în 

culturile de tomate (Solanum lycopersicum).  Specia Aculops lycopersici este una 

dintrea speciile alogene invazive cu impact economic ridicat asupra culturilor de 

plante din familia Solanaceae, mai ales asupra culturilor de tomate (Solanum 

lycopersicum) din solarii și sere. Specia nu a fost menționată până în prezent ca 

având prezență certă în România. Studiul urmărește obținerea de date de distribuție 

a speciei Aculops lycopersici la nivel național, dar și obținerea unor date cantitative, 

privind abundența și impactul speciei în culturile de tomate. În anul 2021 specia a fost 

monitorizată în culturile de tomate (în solarii și din câmp deschis) din județele: Vâlcea, 

Argeș, Giurgiu, Ilfov, București, Prahova, Călărași, Ialomița, Buzău și Tulcea. Au fost 

prelucrate imaginile electronomicroscopice obținute în urma examinării probelor de 

Aculops lycopersici. 

 

12. Studii asupra distribuției astacidelor în România. Au fost investigate 133 de 

cursuri de apă; a fost alcătuită o bază de date cu date de colectare, date privitoare la 

habitat, a unei liste bibliografice comprehensive. 

 

13. 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. Activități: finalizarea manuscrisului cărții 

“The Ortoptera of Dobrogea”, editarea și corectarea Atlasului de ortoptere din 

Dobrogea. 

 

14. Filogeografia speciei Myrmecophilus acervorum în Europa. Proiectul și-a propus 

investigarea și caracterizarea moleculară a populațiilor de Myrmecophilus din Sud-

estul Europei și descrierea primelor populații bisexuate la această specie. De 

asemenea, au fost comparate haplotipuri mitocondriale de la această specie cu alte 

specii ale aceluiași gen: M. nonveilleri, M. balcanicus, M. hirticauudus. M. fuscus, M. 

gallicus etc. Rezultate: A fost publicat un articol științific cotat ISI. 

 

15. Analiza diversității genetice a unor generații ale unei populații de Cerambyx 

cerdo (croitorul mare al stejarului). Proiectul își propune studiul variabilității 

genetice a unor generații ale aceleiași 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 prin analiza 

variabilitații markerilor de tip ADN microsatelit. Lucrarea de față examinează pentru 

prima dată structura genetică a indivizilor de Cerambyx cerdo aparținând mai multor 

generații ale aceleiași populații. În prezent, în Europa există doar 3 studii privind 

variabilitatea genetică a acestei specii iar studiul de față ar putea îmbunătăți 

cunoștințele despre fondul genetic al acestei specii în Europa. 
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16. Studiul reprezentanților subfamiliei Cicindelinae (Coleptera: Carabidae) din 

colecțiile Muzeului „Grigore Antipa”. Au fost verificate 1821 exemplare din 

Colecția de Coleoptere fauna României și 42 exemplare din Colecția de Coleoptere 

palearctice; s-a început organizarea Colecției științifice Coleoptera Carabidae 

Cicindelinae; s-au publicat rezultatele. 

 

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

genus Nepa) - Nepa (ordinul Hemiptera) este un gen de insecte acvatice cu 

distribuție holarctică, denumite popular scorpion de apă. Proiectul propune evaluarea 

diversității genetice, intra- și inter-specifice, a cinci specii de Nepa: N. cinerea 

(Eurasia și nordul Africii), N. sardiniensis (Sardinia și Corsica), N. anophthalma 

(endemică în Peștera Movile, jud. Constanța), N. apiculata (America de Nord), N. 

hoffmanni (nord-estul Asiei) și corelarea diversitatății cu tipare geografice. Rezultate: 

În ciuda preferințelor ecologice similare, datele genetice obținute arată o variație 

genetică corelată cu originea geografică a exemplarelor analizate. Rezultatele arată o 

separare clară a speciilor în clade diferite și o situație specială în vestul bazinului 

mediteranean, indicând o posibilă specie criptică. 

 

18. Cartea Roșie a Nevertebratelor din România. Au fost revizuite hărțile de distribuție 

pentru a asigura corectitudinea lor; a fost finalizat capitolul 3, intitulat „Odonata, 

Orthoptera, Mantodea”, care conține o scurtă introducere asupra celor trei ordine de 

insecte și fișele bilingve (limbile română și engleză) de specie pentru toate cele 9 

specii de odonate, 29 specii de ortoptere și o specie de mantide, inclusiv textul, 

fotografiile speciilor și hărțile de distribuție. 

 

19. Diversitatea genetică a populaţiilor de Bombina variegata din Parcul Naţional 

Cozia. Scopul proiectului este de a caracteriza diversitatea genetică a populațiilor 

speciei protejate B. variegata din Parcul Natural Cozia și împrejurimi cu ajutorul 

markerilor moleculari, evidențiindu-se diversitatea genetică precum și gradul de 

izolare al subpopulațiilor din zonă. 

 

20. Impactul schimbărilor climatice asupra speciilor de amfibieni și reptile din 

România . Proiectul adună dovezi privind modul în care schimbările climatice 

afectează speciile de amfibieni și reptile din România, atât din punct de vedere al 

distribuției cât și din punct de vedere al biologiei și ecologiei. Datele colectate în 

cadrul proiectului sunt variate, constând în observații de istorie naturală, date 

calitative (ex.: alterarea habitatelor, schimbarea utilizării anumitor biotopuri) și date 

cantitative (ex.: modificarea activității diurne sau sezoniere, a tiparelor reproductive). 

În anul 2021 a fost publicată o lucrare în Noth-Western Journal of Zoology privind 

activitatea nocturnă la vipera comună (Vipera berus) în zona montană a României. 

 

21. Diversitatea herpetofaunistică a României. În cadrul acestui proiect sunt colectate 

date privind distribuția, biologia și ecologia speciilor de amfibieni și reptile din 

România. 

 

22. Documentarea științifică în domeniul grupului taxonomic Mammalia. 

Descrierea activității: A fost realizată o documentare exhaustivă asupra râspândirii în 

România a hârciogului comun (Cricetus cricetus) prin consultarea mai multor lucrări de 
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specialitate, și a fost realizată o bază de date cu peste 380 de intrări, cuprinzând date asupra 

punctelor de distribuţie din perioada 1900-2021. 

 

23. Diversitatea genetică a unor populații de Chionomys nivalis (Mammalia: 

Rodentia: Cricetidae) din Carpații României. Chionomys nivalis are o arie de 

distribuție extinsă dar fragmentată ce cuprinde munții Europei și ai Asiei de Sud-Vest. 

Specia are cerințe restrânse de habitat, cum ar fi substraturi stâncoase cu umiditate 

medie la altitudine mare. În studiul de față a fost investigată diversitatea genetică a 

speciei Chionomys nivalis din Carpații Orientali și Meridionali folosind trei markeri 

moleculari. Specimenele studiate au fost colectate din Carpații Orientali: Munții 

Rodnei, în patru locații - Lacul Lala Mare, Șaua Gajei, Rebra și Iezer - și din Carpații 

Sudici: Munții Făgăraș, Bâlea Lac, dar și Munții Retezat. 

 

24.  Analiza genetică a populațiilor de Cervidae din România: cercetarea diversității 

genetice a speciilor de cervide – Dama dama (cerbul lopătar), Capreolus capreolus 

(căpriorul european), Cervus elaphus (cerbul comun) – din România prin analiza 

variabilității genetice a populațiilor acestor specii pe baza markerilor genetici 

mitocondriali și nucleari (secvențe și ADN de tip microsatelit). Rezultate: În urma 

analizelor preliminarii, în cazul cerbului comun s-a observat faptul că populațiile din 

România au crescut rapid, din populații cu un număr restrâns de indivizi. De 

asemenea, rezultatele sugerează că populațiile sunt izolate, necomunicând între ele, 

datorită fragmentării habitatului și reducerii zonelor forestiere, precum și datorită lipsei 

liniștii din păduri. În cazul căpriorului populațiile din țară au prezentat cele mai mari 

valori de diversitate genetică, comparativ cu alte țări europene. 

 

25. Caracterizarea moleculară a speciilor cavernicole - Pentru a studia mecanismele 

de adaptare ale organismelor cavernicole la mediul din peșteri, se realizează o 

analiză genetică comparativă între speciile de suprafață și cele din subteran. Prin 

urmare, am primit material biologic constând în exemplare din diverse grupe 

taxonomice (amfipode, izopode, ciclopide, miriapode, păianjeni) din peșteri și fântâni 

din România (Peștera Movile și bazinul acvifer de la Mangalia accesat prin fântâni, 

Peștera de la Alun, Peștera Vârtop) și peșteri din Italia (Frasassi). 

 

26. 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. 

Sub-programul II. Dezvoltarea patrimoniului științific muzeal prin cercetarea de teren, 

schimburi cu instituții de profil și achiziții 

Acest sub-program presupune efectuarea de deplasări în teren în vederea colectării de 

material biologic și efectuării unor cercetări care au ca principal scop documentarea 

materialului colectat cu cât mai multe date și informații. De asemenea, unul dintre obiectivele 

importante ale acestui sub-program este acela de explorare a unor zone mai puțin cercetate 

din punctul de vedere al biodiversității, cu scopul de a aduce contribuții noi și semnificative la 

cunoașterea faunei acestora. Desfășurarea acestor activități au ca efect îmbogățirea 
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colecțiilor MNINGA cu material biologic valoros atât din punct de vedere științific cât și 

patrimonial. 

Activități desfășurate în cadrul acestui sub-program: 

1. Cercetarea de teren și colectarea de material biologic: 

2. Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate în total 647 zile de teren pe teritoriul 

României, de către 21 specialiști ai muzeului. Material biologic colectat în cadrul 

deplasărilor efectuate în teren: 11.403 exemplare colectate (989 protiste, 9.980 

nevertebrate și 434 vertebrate). 

3. Cercetarea materialului biologic și identificarea lui la nivel de gen/specie: 

4. Au fost cercetate și determinate (la nivel de gen sau specie) 15.514 exemplare / 

piese (989 protiste, 13.904 nevertebrate și 621 vertebrate), . 

5. Triere material biologic (uscat/ în alcool) (grupul taxonomic și numărul de exemplare): 

6. Preparare material biologic 

7. Etichetare material biologic (preparat/în alcool) 

 

Sub-programul III. Alte activități desfășurate în cadrul Programului Cercetarea și 

dezvoltarea patrimoniului: 

 

Referențierea științifică („peer-review”) a unor lucrări (realizată la solicitarea diferitelor 

reviste științifice/instituții): 

• 6 dintre specialiștii MNINGA au fost solicitați să realizeze și au realizat revizia 

științifică a 13 lucrări (manuscrise) pentru 10 reviste științifice (Agronomy; Acta 

Oecologica Carpatica; Frontiers in Ecology and Evolution; Oltenia. Studii și 

Comunicări; Scientific Reports; Systematic and Applied Acarology; Systematic 

Parasitology; Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”; Zoodiversity; 

ZooKeys); 

• un specialist MNINGA (Dr. Costică Adam) a fost membru specialist în comisia de 

susținere a tezei de doctorat cu titlul „Studii asupra migraţiei, evaluării populaţiei, 

cuibăritului şi obiceiurilor de hrănire ale berzei negre - Ciconia nigra L., 1758 (Aves: 

Ciconiiformes) din Depresiunea Bârsei” elaborată de domnişoara Mihaela Ciobotă, 

pentru obţinerea titlului de doctor în biologie. (ca urmare a numirii prin Ordinul 

Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 892 din 19 iulie 2021); 

 

Expertize științifice: 

• Dr. Oana Paula Popa - referent de specialitate pentru emisiunea 

TELEENCICLOPEDIA (TVR1); 

• Dr. Gabriel Chișamera - redactarea a trei rapoarte de expertiză către I.G.P.R., I.P.J. 

Vrancea şi I.P.J. Brăila (nr. ieşire: 802/05.04.2021; 1423/24.05.2021 şi 

2600/07.09.2021); 

• Dr. Ana Maria Krapal - la cererea firmei de construcții care se ocupă de restaurarea 

sitului arheologic „Orașul de floci”, județul Ialomița, a identificat specia de melci 

(specia Xerolenta obvia) care a provocat neplăceri, și le-a transmis detalii cu privire la 

biologia și ecologia acestei specii (nr. MNINGA 2315/11.08.2021); 

 

Întocmire documentaţie depunere cereri de finanțare (extrabugetară) pentru proiecte: 

A fost elaborată documentația necesară și a fost depus 1 proiect: Dr. Elena Iulia Iorgu - 

Redactarea şi depunerea în data de 07.07.2021 a unei propuneri de proiect în competiţia TE 

- Puncte fierbinți și refugii glaciare în Carpați: dovezi date de trei specii de cosași din genul 
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Pholidoptera - PN-III-P1-1.1-TE-2021-1345 - Hotspots and hidden refugia in the Carpathians: 

an insight from three bushcrickets of the genus Pholidoptera; 

 

Întocmire rapoarte de cercetare și financiare pentru proiecte (extrabugetare): 

Au fost întocmite rapoarte de cercetare și cereri de rambursare pentru un proiect de 

cercetare științifică, finanțat de Uniunea Europeană, implementat parțial în 2021: 

- 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)”, finanțat în cadrul Programului POIM/178/4/1/ Creșterea 

gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate; 

Coordonatorul acestui proiect este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar MNINGA este 

partener alături de alte 10 entități juridice / instituții de profil: Asociația pentru Protecția 

Liliecilor (APLR), Institutul de Speologie „Emil Racoviță” (ISER), Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS „Marin Drăcea”); Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM), Institutului Național 

de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM „Grigore Antipa”), Institutul de 

Biologie București (IBB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” 

(INCDDD), Universitatea Transilvania din Brașov (UTB), Institutul de Cercetări Biologice Cluj-

Napoca (ICB Cluj), Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

(USAMV Cluj). Proiectul a fost acceptat la finanțare în data de 04.12.2018, conform Notei de 

aprobare nr. 9038 din 04.12.2018. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 

11.03.2019 (contract nr. 238 / 11.03.2019); Bugetul aferent Partenerului 5 MNINGA este de 

4.342.776,66 lei; Perioada de desfășurare: 11.03.2019 – 10.03.2022; Coordonator echipă de 

implementare Partener 5 MNINGA: Dr. Costică Adam; 

 

Întocmire rapoarte de cercetare pentru Parcuri Naturale, Parcuri Naționale și 

Rezervații, în urma obținerii permisului de cercetare: 

• A fost întocmit şi trimis către Administarţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, raportul 

de cercetare aferent permisului de cercetare nr. 100 din 15.04.2021, precum şi 

cererea pentru eliberarea unui nou permis aferent anului 2022; 

• Raport privind activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în perimetrul Parcul 

Național Semenic Cheile Carașului în anul 2021; 

• Raport privind activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în perimetrul Parcul 

Național Cheile Nerei - Beușnița în anul 2021; 

• Raport privind activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în perimetrul Parcul 

Natural Comana în anul 2021; 

• Raport privind activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în perimetrul Parcul 

Național Retezat în anul 2021; 

• Raport privind activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în perimetrul Parcul 

Național Munții Rodnei în anul 2021; 

 

Întocmire documentație de contractare pentru proiectele de mobilități finanțate de 

UEFISCDI prin programul de cooperare bilaterală România – Belgia: 

• „Mărimea genomului într-o lume mare: poate distribuția geografică explica conținutul 

de ADN nuclear la scorpionul de apă (Nepa sp.)?” / "Genome size in a big world: can 

geographic distribution explain nuclear DNA content in water-scorpions (Nepa sp.)?"; 
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contract de finanțare nr. 11 BM / 2021. Director de proiect: dr. Andrei ȘTEFAN, 

partener belgian: Jean-François FLOT (Université Libre de Bruxelles). 

• „Mustelidele și încălzirea globală: poate hibridizarea să șteargă 0,5 MYA de evoluție? 

– studiu de caz Mustela eversmanni și M. putorius?” / "Polecats in a warmer world: 

hybridization could erase half million year of evolution – study case Mustela 

eversmanni and M. putorius" - Contract de finanțare nr. 6 BM/2021, Director de 

proiect: dr. Oana Paula POPA, partener belgian: Johan Michaux (Université du 

Liege). 

 

Coordonarea științifică a studenților în vederea realizării lucrărilor de licență, de 

dizertație sau de doctorat: 

Dr. Costică ADAM -  Membru în comisia de îndrumare a tezei de doctorat pentru 2 

doctoranzi: 

• Doctorand: Andreea Ciobotă. Titlul tezei: Studii asupra costurilor asociate cȃntecului 

la masculii de mierlă - Turdus merula L. 1758 (clasa Aves: Ordinul Passeriformes) și 

migrației paseriformelor ȋn parcurile urbane din București; 

• Doctorand: Florinel Dănuț Drăgan. Titlul tezei: Ecologia și conservarea ornitofaunei 

urbane din Municipiul Bucuresti; 

Dr. Elena Iulia IORGU -  Membru în comisia de îndrumare a tezei de doctorat pentru 3 

doctoranzi: 

• Doctorand: Marian Paiu. Titlul tezei: Evaluarea populațiilor de cetacee din apele 

teritoriale românești ale Mării Negre: abundența, răspândirea ți dinamica lor. 

Propuneri pentru refacerea populațiilor periclitated; 

• Doctorand Ramona Bivoleanu. Referat anul II: Date preliminare privind răspândirea și 

estimarea populațiilor speciilor de Gliridae din Dobrogea; 

• Doctorand Razvan Zaharia. Referat anul II: Date statistice privind mortalitatea faunei 

sălbatice pe căile rutiere din sud estul României; 

 

Dr. Oana Paula POPA 

• Coordonator știintific pentru lucrarea de licență a studentei Ana Maria Grigoriu – 

Facultatea de Medicina Veterinară, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București, cu titlul: Diversitatea genetică a speciei Chionomys nivalis 

(șoarecele de zăpadă) în România; 

• Membru în comisia admitere pentru doctorat din cadrul Școlii de Studii Avansate a 

Academiei Române, Departamentul Științele Vieții, Medicale și Agricole pentru cele 

două candidate: Magradze Eter, Pop Maria-Mirabela, Președinte: Dr. Oana 

Moldovan; 

 

Dr. Gabriel CHIȘAMERA 

A contribuit la îndrumarea activitătilor aferente elaborării a două lucrări de licenţă pentru 

studenţi de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti: 

• Sopon Bogdan Florin – Particularităţi morfologice ale craniului la râsul eurasiatic 

(Lynx lynx); 

• Iacob Ana Maria – Particularităţi morfologice la pinipede – studiu bibliografic; 

 

IV. Alte activități: 
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- Participarea specialistului Dr. Costică Adam, în calitate de membru, la discuțiile Consiliului 

Științific al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

- Participarea specialistului Dr. Costică Adam, în calitate de membru, la discuțiile Comisiei 

Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române; 

- Participarea specialiștilor Dr. Costică Adam și Dr. Gabriel Chișamera, în calitate de membri, 

la discuțiile și la ședințele Consiliului Științific al Parcului Natural Comana; 

 

7.3 Evidența, conservarea și protejarea patrimoniului muzeal 

 

Reevaluarea colecțiilor de științele naturii 

În anul 2021 a continuat procesul de reevaluare a patrimoniului. Astfel, au fost reevaluate 

201800 exemplare aparținând unor colecții zoologice de mamifere, insecte și moluște, 

precum și colecțiilor de Anatomie comparată, Minerale și roci, Antropologie, Etnografie 

străină. Aceste exemplare sunt organizate în 26 de colecții. Reevaluarea s-a realizat în baza 

Ordinului nr. 3167/18 iunie 2021 pentru modificarea Normelor privind reevaluarea bunurilor 

culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste 

reflectări a acestora în contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii 

naţionale nr. 2.239/2019, a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată 

prin Legea 493/2003, cu modificările și completările ulterioare. Astfel valoarea celor 201800 

de bunuri reevaluate este de 42.495.570 lei față de 15.717.543,13 lei. 

Au fost reevaluate și 37159 de exemplare aparținând colecțiilor de ihtiologie, colecțiilor de 

nevertebrate (Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Plathelminthes, Nemertea, Nematoda, 

Nematomorpha, Acanthocephala, Sipuncula, Annelida, Onychophora, Myriapoda, Bryozoa, 

Brachiopoda, Echinodermata, Chaetognatha) și Tunicata și colecției de aranee cu o valoare 

totală de 3.496.106 lei, urmând a fi înscrise în contabilitate. 

 

Evidența bunurilor de importanță științifică aflate în patrimoniul MNINGA 

Evidența prin baze de date Access – 2905 înregistrări / 8428 exemplare / 4 colecții 

• 1000 înregistrări/6248 exemplare - Colecția Arachnida: Araneae (ARA 670 - ARA 

736); 

• 850 înregistrări /929 exemplare - Colecția de lepidoptere Geometridae dr. Aurelian 

Popescu-Gorj 

• 676 înregistrări /872 exemplare - Colecția de lepidoptere ing. Iuliu Szabó (continuare) 

• 379 înregistrări/379 piese – Colecția de mamifere 

Evidenta Excel – 5048 înregistrări / 10873 exemplare / 8 colecții 

• 721 înregistrări/ 3436 exp/ 214 specii 13 familii - Colecția științifică de diptere fauna 

României 

• 279 înregistrări /1386 exp / 157 specii - Colecția științifică de moluște 

• 100 înregistrări/431 exemplare /13 specii - Colecția științifică de pești Bănărescu-

Nalbant 

• 405 înregistrări/405 eșantioane - Colecția științifică de minerale și roci 

• 3382 înregistrări/4661 exemplare/263 specii Colecția științifică de hymenoptere fauna 

României 

• 85 înregistrări/104 exemplare/3 specii - Colecția științifică Coleoptera Familia 

Lucanidae 

• 47 înregistrări/83 exemplare/19 specii și subspecii - Colecția Carabus fauna mondială 

Pompiliu Lie 
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• 29 înregistrări/367 exemplare de helminți – Colecția de viermi (Platyhelminthes, 

Nematoda, Acanthocephala). 

Evidenta prin fișe analitice Docpat: 10096 fişe / 28200 exemplare / 12 colecții 

• 1079 fișe/1237 exemplare – Colecțiile științifice de ornitologie (cu 3479 fotografii) 

• 771 fișe/771 exemplare – Colecțiile științifice de lepidoptere (cu 2313 fotografii) 

• 595 fișe/596 exemplare Colecția științifică de moluște (cu 1851 fotografii) 

• 291 fișe/295 exemplare – Colecția științifică de Anatomie comparată (cu 1113 

fotografii) 

• 212 fișe/236 exemplare – Colecția științifică de nevertebrate (Cnidaria, 

Echinodermata) (cu 841 fotografii) 

• 168 fișe/179 exemplare – Colecțiile științifice de mamifere (cu 678 fotografii) 

• 140 fișe/ 144 piese – Colecția științifică de Etnografie străină (cu 438 fotografii) 

• 140 fișe/145 exemplare – Colecția științifică de herpetologie (cu 425 fotografii) 

• 5053 fișe/8995 exemplare/902 specii/43 familii – Colecția științifică de diptere fauna 

României (documentate şi catalogate 45-50% şi fără fotografii) 

• 1.001 fișe/8452 exemplare de acarieni plumicoli (ANA 1-ANA 712) – Colecția Acarina: 

Analgoidea 

• 496 fișe/7000 exemplare Colecțiile de Tanaidacee 

• 150 fișe/150 exemplare amfipode din fauna României - Colecția Crustacea: 

Amphipoda 

 

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

de recepție și inventariere 

Au fost studiate 24411 exemplare nevertebrate (insecte, moluște, acarieni, crustacee), 

vertebrate (pești, păsări), minerale și piese paleontologice. Au fost transferate din colecții de 

studiu la colecții științifice 14372 exemplare (insecte, crustacei, acarieni) ca urmare a 

cercetării, exemplare inventariate în anii trecuți. Exemplare nou inventariate: 10039. 

Dezvoltare patrimoniu 2021: 10039 exemplare. 

La 31.12.2021 în patrimoniu, inventariate sunt 1.722.697 exemplare. 

 

Elaborare documentație pentru propunere clasare în categoria juridică fond: 

• 840 piese Colecţia științifică de ornitologie; 

• 150 exemplare Colecția științifică de Crustacee: Amphipoda. 

 

Verificări colecții științifice: 17 colecții/ 88296 exemplare 

• Colecțiile de pești: 5620 numere de inventar/ 24176 exemplare 

• Colecția Heteroptera A. L. Montandon (faună palearctică): 3011 numere de 

inventar/17735 exemplare 

• Colecția Heteroptera A. L. Montandon (faună exotică): 1703 numere de inventar/7224 

exemplare 

• Colecția Heteroptera fauna României: 520 numere de inventar/14808 exemplare 

• Colecția Homoptera (preparate lamă-lamelă): 298 numere de inventar/5096 

exemplare 

• Colecția Homoptera A. L. Montandon: 239 numere de inventar/639 exemplare 

• Colecția Homoptera fauna României: 109 numere de inventar/826 exemplare 

• Colecția Mallophaga (preparate lamă-lamelă): 18 numere de inventar/48 exemplare 

• Colecția Thysanoptera fauna României (preparate lamă-lamelă): 139 numere de 

inventar/664 exemplare 
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• Colecția Thysanoptera faună palearctică (preparate lamă-lamelă): 150 numere de 

inventar/510 exemplare 

• Colecția Thysanoptera (preparate lamă-lamelă): 2407 numere de inventar/3269 

exemplare 

• Colecția Diptera exemplare tip (fauna României și faună mondială): 150 numere de 

inventar /1181 exemplare 

• Colecțiile Orthoptera, Blattodea, Mantodea fauna României: 1848 numere de 

inventar/10440 exemplare 

• Colecţiile Orthoptera, Blattodea, Mantodea, Phasmida faună mondială: 283 numere 

de inventar/811 exemplare 

• Colecția de Trichoptere (conservate uscat): 66 numere de inventar/647 exemplare 

• Colecția Heteroptere exemplare tip: 170 numere de inventar/185 exemplare 

• Alte ordine de insecte exemplare tip: 30 numere de inventar/37 ex 

 

3. Conservare preventivă 

a) în expoziția de bază: 31 mai, 7 și 14 iunie, cu intervenții suplimentare, de două ori în 

2021 în zone cu patrimoniu expus liber (Sala de paleontologie, Anatomie umană). În 

17 și 24 mai au fost curățate 174 preparate umede aflate în 47 cilindrii de plexiglas. În 

14 iunie a avut loc dezinsecția prin stropire și fumigație. 

b) colecții conservate uscat: 

• Colecțiile de entomologie: Colecția de diptere Igor Ceianu (74 cutii); colecțiile de 

lepidoptere: Fleck-Salay-Montandon fauna străină (37 cutii); colecția de Lepidoptere 

Newman Horst (106 cutii); colecția de lepidoptere A. Popescu-Gorj faună străină (12 

cutii); colecția de lepidoptere Aristide Caradja faună străină (11 cutii) (verificarea stării 

de conservare, verificare și completare substanţă conservantă, desprăfuire 

mobilier/cutii entomologice/sertare de colecţii); 

• Colecția de păsări naturalizat-montate: verificare stare de conservare pentru 599 

exemplare; verificare substanță conservare (depozite 411,412, 417) și completare 

unde a fost cazul; înlocuire pungi protecție antipraf; 

• Colecția de cuiburi: verificare stare de conservare și completare cu substanță 

conservantă pentru 45 cutii (depozit 419, 254 cuiburi); 

• Colecția de amfibieni și reptile: schimbare folie protectoare la 30 piese naturalizate; 

• Colecția de etnografie universală: schimbarea pungilor antipraf pentru 70 de piese. 

• colecții conservate umed: 

• Colecția științifică de mamifere: verificarea și completarea de substanță conservantă 

(alcool) pentru 407 exemplare micromamifere (fauna locală si străină); 

• Colecția științifică de Anatomie comparată: verificare substanță conservantă (alcool) 

si completare în 35 de recipienți 

• Colecțiile științifice de păsări: completare substanță conservantă pentru 76 recipienți 

(alcool) și 88 recipienți (formol), iar pentru 11 preparate umede au fost lipite capacele 

de sticlă și vopsite în negru; verificarea stării de conservare a 840 piese naturalizate, 

balguri, schelete, cranii (curățare și aranjare penaj, curățare ochi artificiali, cioc 

gheare) 

• Colecțiile științifice de amfibieni și reptile: refacere și lipire bășică cu hârtie japoneză 

(23 preparate); lipire capace de sticlă și vopsire în negru (133 preparate - 68 reptile, 

65 amfibieni); 
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• Colecția științifică de pești Bănărescu-Nalbant: completarea cu alcool 70% / formol 

4% a 275 preparate umede și înlocuirea a 188 recipienți neetanși cu 188 recipienți 

PVC; 

• Colecția științifică de crustacee: înlocuire 68 recipienţi neetanși cu recipienți noi, 

etanși și completarea lor cu alcool/formol; mutare 2089 tubuşoare și 200 exemplare 

în recipienți noi; completare cu alcool/formol 1902 tubuşoare; 

• Colecția științifică de nevertebrate și pești exemplare tip: verificare substanţă 

conservantă și completare cu alcool 106 recipienţi şi 70 tubuşoare la colecțiile de 

crustacee (Cumacea, Tanaidacea, Isopoda, Mysida) și moluște; 

• Colecția științifică Arachnida: au fost verificate și completate cu alcool un număr de 

125 de recipienți; 

• Colecția de Acarologie (Acarina: Psoroptidia): au fost controlate și completate cu 

alcool 4860 tuburi din 60 de cutii și au fost sigilate cu lac 130 preparate fixe cu 

acarieni de pene; 

• Colecția de Crustacee Tanaidacea: au fost completate cu alcool 44 tuburi/flacoane, s-

a schimbat alcoolul la alte 36 tuburi/flacoane și au fost înlocuiți 24 de recipienți de 

sticlă și 6 borcane din PP/plastic cu altele din PVC; 

• Colecțiile de crustacee Decapode, Amfipode și echinoderme: s-au completat cu 

alcool un număr de 124 de tubușoare și de recipienți cu exemplare colectate din 

Indonezia (1991) și din deplasări 2019-2021. 

 

4. Conservare curativă: 161 preparate umede, 3 exponate, 107 exemplare din colecții, 

1335 exemplare insecte, 20 mulaje 

• Colecțiile conservate umed: 161 preparate – Colecțiile de crustacee (53), Colecțiile 

de pești (98), Colecția de Anatomie comparată (10). Activitățile au constat în: 

deschidere și spălare recipienți sticlă, hidratare preparate (3), schimbare/completare 

lichid, lipire cu silicon fisuri recipienți sticlă partea superioară (3), confecționare 

capace sticlă (20), aplicare bășică peste capac (12), ceruire recipienți; 

• activități de lipire: 3 exponate (mastodont american - două vertebre caudale și 

fragment os dezlipit de pe fața anterioară a humerusului drept; nisetru - diorama 

Marea Neagră – aripioara dorsală; schelet de sopârlă fără picioare - lipire coada în 

două zone, lipire 5 coaste) și 42 piese din colecții (5 reptile, 2 balguri păsări, 3 păsări 

naturalizate; 4 perechi de trofee coarne, 1 trofeu mamifer, 3 mamifere, 16 schelete, 2 

cranii mamifere, 6 eșantioane fosile); 

• 35 piese din Colecția de Etnografie străină; 

• 30 de mamifere mici - eviscerare și conservare în alcool (cârtițe, orbeți, veveriță, 

popândăi); 

• 20 mulaje pești – faună străină (metaloplastie); 

• 142 exemplare lepidoptere (lipire aripi şi abdomene); 

• înlocuire 1193 ace entomologice la exemplare repreparate de coleoptere; 

• Alte activități: 

• fixare în poziție anatomică corectă: 7 exponate (schelet de cangur cenușiu prin 

îndreptarea, fixarea și sudarea tijei principale de susținere; craniul de la scheletul de 

gibon, craniul scheletului de ornitorinc, scheletele de focă și pasăre rinocer, o 

vertebră a balenei cu cocoașă care s-a deplasat din locul de îmbinare; schelet delfin 

mare) și repoziționare (Sala Anatomie comparată): cranii de cameleon, piton și de 

aligator; mulaje encefal castor european, hermină, arici, dihor; 
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• intervenții butaforie: sit paleontologic – integrarea cromatică a butaforiei; diorama 

Faună indiană - refacere butaforie zona intrare în diorama. 

 

5. Restaurare bunuri de importanță științifică: 3 piese finalizate, 2 în curs de finalizare 

Expoziție: 2 exponate pești (cambulă, peștele lună – Sala Giganții mărilor), 1 mulaj dinozaur 

Zalmoxes shqiperorum; 2 (elefant indian, morun-diorama Marea Neagră, procese 

nefinalizate). 

 

6. Organizare de noi colecții științifice: 3 colecții 

• Colecția științifică Coleoptera Familia Scarabaeidae: 2609 exemplare / 8 specii 

• Colecția științifică Coleoptera Familia Cicindelinae: 621 exemplare / 9 specii 

• Colecția științifică de minerale (donație, 2021) – 405 eșantioane minerale. 

 

Completare colecţii ştiinţifice de entomologie: 5 colecții / 3807 exemplare introduse în 

cutii entomologice de colecție/363 specii 

• Colecția științifică Diptera Fauna României - 3467 ex/216 specii /16 familii 

• Colecției științifică Coleoptere Familia Cerambycidae - 227 ex / 41 specii 

• Colecția științifică Coleoptere Familia Lucanidae - 104 ex / 3 specii 

• Colecției științifică Coleoptere Familia Cleridae - 76 ex / 8 specii 

• Colecția științifică Lepidoptera Fleck-Salay-Montandon - 133 ex / 95 specii 

 

Reorganizare colecţii ştiinţifice: 4 colecții / 6897 exemplare 

• Colecţia științifică de lepidoptere Fleck-Montandon-Salay (finalizare): 1748 ex /465 

specii aparținând la 10 familii, s-au aplicat 1188 etichete cu denumire familie, specie 

și număr inventar, s-au pregătit 32 cutii de colecție (tăiere şi lipire plastazot), aplicare 

suitaș în 37 cutii de colecție (147-183); 

• Colecția științifică de Hymenoptere fauna României: 4661 exemplare/263 specii/60 

cutii de colecție (aranjare pe zone de colectare - județ, localitate, sex și legit); 

• Colecția științifică de mamifere: pentru 407 micromamifere conservat umed au fost 

verificate determinările (unele exemplare erau nedeterminate și au fost identificate), 

identificarea a 15 specii și aranjarea lor sistematică (piesele fiind conservate anterior 

în ordinea numerelor de inventar); finalizarea aranjarii colecției de trofee de cerb 

carpatin și lopatar: 21 trofee au fost fixate pe suporți noi și apoi au fost prinse pe 

plasa de sârmă; 

• Colecția științifică de păsări: 60 de piese naturalizate au fost aranjate pe criterii 

taxonomice (Galliformes, Piciformes, Bucerotiformes, Charadriiformes, 

Procellariiformes) implicând și o reorganizare a spațiului de depozitare. 

 

Activităţi de taxidermie și tehnici de pregătire a materialului entomologic pentru studiu 

și introducere în colecții 

• balguri: 57  (48 micromamifere, 9 păsări) 

• cranii: 10 (cranii rase de câine) 

• naturalizări: 5 (popândău-2, 1 harciog, 1 șoim călător, 1 grangur) 

• piese pregătite pentru finalizare activități taxidermie (jupuire, spălare și conservare): 

33 (15 păsări, 15 micromamifere, 3 capete mamifere). 

 

Preparare/repreparare material entomologic: 9071 exemplare insecte din România și 

faună mondială (coleoptere, heteroptere, homoptere, microdiptere, fluturi, odonate): 7575 
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exemplare preparate pe ac și 1496 lipite pe paiete (1193 exemplare de coleoptere au fost 

repreparate). 

 

Etichete procesate/etichetare material biologic: 7739 etichete pentru colecțiile zoologice 

conservate uscat și umed și colecția de minerale și roci (etichete cu date de colectare, cu 

numele speciei/de determinare, etichete de cutie, cu denumirea familie, cu numele speciei și 

numărul de inventar). 

 

7. Evidenţa, conservarea și protejarea fondului de carte și arhivistic al muzeului 

• Realizarea evidenţei electronice a fondului de carte existent: 

◦ în cursul anului 2021 a fost realizată evidența electronică a încă 456 volume a 

fondului de carte din colecția de „Carte veche” a Muzeului; această colecție a fost 

așezată la raft pe cote, deoarece spațiul nu permite o altfel de asezare; această 

colecție are cinci cote după cum urmează: Cota I – 664 vol., Cota II – 1902 vol., 

Cota III – 817 vol., Cota IV – 345 vol., Cota V – 64 vol.; în total sunt 3728 de 

volume; pe lângă acestea, au mai fost înregistrate electronic 26 volume legate ce 

cuprind 570 de extrase de carte veche; toate volumele și extrasele înregistrate 

electronic au fost verificate; fiecare cotă are numere noi de inventar și, în plus, 

număr de ordine la raft; toate aceste lucruri au dus la existența unei evidențe 

clare, precum și a unei localizări foarte precise a tuturor volumelor aflate în 

depozit; 

◦ au fost înregistrate în registrul electronic 265 de extrase din fondul „Aristide 

Caradja”; 

◦ totalul unităților bibliografice înregistrate electronic (cărți și extrase din Colecția de 

„Carte veche” și Colecția „Aristide Caradja”) este de 1291; 

◦ au fost triate, verificate și pregătite pentru înregistrarea electronică aproximativ 

400 de cărți și extrase din colecția de „Carte Veche” și din colecția „Aristide 

Caradja”. Unele lucrări sunt foarte deteriorate. 

 

• Asigurarea schimburilor interbibliotecare interne şi internaţionale cu revista 

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

◦ realizarea evidenței confirmărilor trimise pentru primirea volumelor publicate de 

diferite instituții din lume (partenere de schimb interbibliotecar ale bibliotecii 

muzeului), la schimb cu revista Travaux; 

◦ redactarea situației schimbului internațional pe anul 2021 și transmiterea ei către 

Biblioteca Națională a României; 

◦ întocmirea actelor de expediere (borderouri și procese-verbale) a 7 exemplare din 

volumele 63 și 64 ale revistei Travaux, dintre care 6 către Biblioteca Națională a 

României și 1 către Biblioteca Metropolitană. 

 

Digitalizarea fondului de carte al muzeului 

În decursul anului 2021 a fost scanat și organizat într-o arhivă electronică un număr de 6026 

pagini. 

 

II.3. Programul Valorificarea patrimoniului muzeal 

 

Subprogramul Editarea, publicarea și tipărirea revistei Travaux du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”: Editarea și publicarea volumului 64 (numerele 1 
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și 2) al revistei muzeului Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» 

(volumul 64(1): 14 lucrări, 190 pagini, data publicării: 30 iunie 2021; volumul 64(2): 10 lucrări, 

114 pagini, data publicării: 31 decembrie 2021). 

 

II.4. Sub-programul Expoziții 

 

EXPOZIȚIA PERMANENTĂ 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 

Obiectiv: Prezentarea expoziției permanente a muzeului către publicul larg; Expoziția 

permanentă este organizată pe trei niveluri: parterul având ca tematică Fauna mondială, 

etajul cu tematicile diverse și extrem de interesante și demisolul cu tematica Biodiversitatea 

României. 

Rezultate: 1 expoziție permanentă;171.454 vizitatori (83.187 adulți; 5.204 pensionari, 13.054 

elevi, 8.249 studenți și 61.760 gratuiți) 

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

de public; Creşterea fondurilor provenite din venituri proprii. 

 

EXPOZIȚII TEMPORARE: 

 

REPTILIA 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 13 iunie 2021 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare de reptile vii; Expoziția le oferă vizitatorilor o 

fascinantă incursiune în lumea acestor misterioase viețuitoare și le pune la dispoziție 

informații despre obiceiurile lor, despre cum se adaptează ele la mediul înconjurător și rolul 

pe care îl joacă în ecosistem; Alături de animale vii, în expoziție pot fi admirate și valoroase 

specimene din colecțiile științifice ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de reptile vii; 1 expoziție temporară (47.390 

vizitatori dintre care 23.097 adulți, 19.142 elevi, studenți și pensionari și 5.151 gratuiți); 

 
 

 

ARCTIC | SAVE THE BLUE PLANET 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 martie 2021 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care spune povestea a 6 specii din regiunile 

polare: krilul antarctic, musculița antarctică, caracatița uriașă, pinguinul imperial, cormoranul 

imperial și meduza gigant, toate afectate de poluarea produsă de om; Cele 6 instalații au fost 
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construite prin tehnici de reciclare creativă, ce îmbină materiale reciclabile, deșeuri și 

materiale neconvenționale cu led-uri, senzori de mișcare, motoare și mecanisme complexe. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții de prezentarea a 6 instalații interactive ; 1 expoziție 

temporară. 

 

IMAGINEAZA-TI! CREATII TEXTILE INSPIRATE DIN NATURA 

Perioada de desfășurare: 6 aprilie – 30 mai 2021 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care aduce ȋn atenţia publicului un caleidoscop 

tematic și tehnic, fascinant prin ingeniozitatea juxtapunerilor cromatice și formale, dar și prin 

conţinutul ideatic; Lucrările expuse sunt instalaţii artistice textile şi ansambluri decorative 

pentru interior, imprimate/ţesute realizate în tehnici tradiţionale/neconvenţionale specifice 

mediului textil, destinate spaţiilor private sau publice. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții de prezentare a unor instalații artistice textile; 1 

expoziție temporară. 

 

 

 

#5RUSIA – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 11 iunie – 15 august 2021 

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

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

este grupată în 10 secțiuni și cuprinde un număr de 81 de fotografii nominalizate sau 

câștigătoare ale concursului „Cea mai frumoasă țară”. Sunt surprinse atât maiestuoase 

animale sălbatice, tradițiile minorităților, ale popoarelor indigene, dar și dramaticul impact al 

omului asupra ecosistemelor. 

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

 

MOON IMPACT - A GEOLOGICAL STORY 

Perioada de desfășurare: 2 iulie – 31 decembrie 2021 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care vorbește despre impactul gigantic în urma 

căruia s-au format Pământul și Luna și despre evoluția geologică a acestor două corpuri 

cerești, oferind răspunsuri la întrebări pe care ni le-am pus, probabil, mulți dintre noi: în cât 

timp s-a format Pământul, dar Luna și dacă fără Lună am mai fi noi astăzi aici; Expoziția 

prezintă peste 250 de eșantioane de roci, meteoriți, modele 3D, holograme și proiecții video 

care vin să completeze tot acest demers argumentat științific. 
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Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare care prezintă vizitatorilor într-un mod inedit 

formarea celor două corpuri cerești, evoluția acestora și prezentarea unor exponate greu de 

găsit în mediul natural obișnuit; 1 expoziție temporară (12.115 vizitatori dintre care 5.305 

adulți, 5.340 elevi, studenți și pensionari și 1.470 gratuiți); 

 

 

 

PRINDE DIN ZBOR CEA MAI FRUMOASĂ EXPOZIȚIE A VERII! 

Perioada de desfășurare: 10 iulie – 12 septembrie 2021 

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 

(18.678 vizitatori dintre care 8.221 adulți, 8.392 elevi, studenți și pensionari și 2.065 gratuiți). 

 

ISRAEL – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 7 octombrie – 31 decembrie 2021 

Obiectiv: Realizarea unei expoziții temporare care prezintă „file din natura” sălbatică și 

urbană israeliană. De altfel, Israelul face eforturi semnificative pentru a-și proteja și dezvolta 

zecile de parcuri naturale și sutele de rezervații, unde nenumărate specii de mamifere, pești 

și păsări își duc viața nestingherite, surprinse doar de lentilele fotografilor. 

Rezultate: Organizarea unei expoziții temporare de fotografie; 1 expoziție temporară. 
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EVOLUȚIE: POVESTEA ILUSTRATĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ 

”GRIGORE ANTIPA” 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 31 decembrie 2021 

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. 

 

EXPOZIȚII TEMPORARE ITINERANTE 

 

O PRIETENIE REGALĂ: GRIGORE ANTIPA ȘI REGII ROMÂNIEI 1892 – 1944 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie – 15 mai 2021 în cadrul Muzeului Orașului Oradea - 

Complex Cultural și 22 iunie – 31 octombrie 2021 în cadrul Complexului Muzeal Național 

Neamț - Muzeul de Artă Piatra-Neamț 

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

învăluie patru generaţii ale Familiei Regale, prietenie dezvăluită de neprețuite obiecte, 

documente și fotografii inedite din colecțiile muzeelor partenere. Acest eveniment, organizat 

sub auspiciile Familiei Regale a României, se înscrie în seria numeroaselor evenimente 

organizate de Muzeu, pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. 

Rezultate: Itinerarea expoziției temporare dedicată prieteniei dintre Grigore Antipa și Regii 

României în cadrul a două instituții muzeale; 1 expoziție temporara itinerantă (10.961 

vizitatori). 

     
 

II.5. Subprogramul Evenimente culturale 

 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 15 ianuarie 2021 

Obiectiv: Evenimentul își propune să prezinte publicului tânăr din mediul online o serie de 

ateliere interactive dedicate viețuitoarelor din Delta Dunării. Copiii au identificat, prin 

intermediul unor prezentări interactive, tipuri de medii de viață și grupe de animale ce pot fi 

întâlnite în deltă, s-au familiarizat cu noțiuni despre deltă, în general, și cu câteva 

caracteristici ale Deltei Dunării în mod particular. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pentru preșcolari și școlari; 3 ateliere 

dedicate școlilor și 3 ateliere dedicate copiilor individuali (112 participanți); 
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1 IUNIE LA MUZEUL ANTIPA   

Perioada de desfășurare: 1 iunie 2021 

Obiectiv: Eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului prin care Muzeul 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a oferit în dar tuturor copiilor intrarea gratuită în 

expoziția permanentă a muzeului, precum și posibilitatea de a participa gratuit la ateliere 

online pe platforma ZOOM! 

Rezultate: Vizitarea gratuită a expoziției permanente pentru copiii cu vârste de până la 18 

ani; 3 ateliere online Elefantul magic; 1 atelier online de Recreație chimică; 1 atelier online de 

Șah; 1 atelier online de Scratch; 1 atelier online de desen și pictură Art Antipa; 8 activități 

(946 persoane) 

 

NOAPTEA MUZEELOR LA ANTIPA 2021 - EDIȚIE SPECIALĂ ONLINE 

Perioada de desfășurare: 12 iunie 2021 

Obiectiv: Promovarea Muzeului prin organizarea unor activități desfășurate în mediul online 

în intervalul orar 14.00 și 22:00 

Rezultate: Postarea pe pagina de facebook a muzeului și difuzarea pe youtube a trei 

prezentări filmate ale specialiștilor Muzeului dedicate „Animalelor Nocturne”, Organizarea 

unor ateliere de zoologie, de chimie, pictură, șah sau programare pe calculator pentru copii; 

15 activități, 3 materiale video pe pagina de youtube a Muzeului Antipa; Activități Zoom: 150 

participanți, Youtube: 999 de vizualizări). 

 

NOAPTEA CERCETĂTORILOR RECON-NECT 2021 

Perioada de desfășurare: 24 septembrie 2021 

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

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

manifestare inedită; Promovarea colectiilor știintifice ale Muzeului. 

Rezultate: Organizarea a 18 activități dedicate pasionaților de știință desfășurate la Muzeul 

Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”; 3 Mini-conferințe care vor dezvălui lucruri 

fascinante despre minerale, roci și fosile, astronomie, evoluție biologică și îi vor purta pe 

vizitatori într-o călătorie virtuală în timp, cu 4,7 miliarde de ani în urmă; 4 Întâlniri cu 

pasionații de astronomie și geologie la muzeu, pentru a le dezvălui amănunte despre modul 

cum au luat naștere Pământul și Luna și cum au evoluat cele două corpuri cerești; 

Savanți în bucătărie; Fascinanta lume a detaliilor: universul microscopiei electronice; Oaspeți 

nepoftiți la noi în casă; Cum trebuie să preparăm insectele pentru o colecție de 

entomologie?; Metode inedite de colectare a lepidopterelor; Scarabei mici, coarne mari; 

Muzeul și păsările Bucureștiului; Poveștile de succes ale unor „frumuseți” sinistre – paraziții 

păsărilor; Explorări în pandemie - Crustaceele din România; Șerpii, vizitatorii nevăzuți din 

grădinile noastre; Taxidermia, știință sau artă?;18 evenimente (212 persoane). 

 

ORAŞUL TĂU, MUZEUL TĂU 

Perioada de desfășurare: martie - decembrie 2021 

Obiectiv: „Oraşul tău, muzeul tău” este un program de informare și conștientizare despre 

biodiversitatea urbană, lansat de Muzeul Antipa, în parteneriat cu BRD. 

Studiul biodiversității urbane este o componentă esențială pentru strategia generală de 

conservare a naturii. Care sunt speciile de plante și animale care viețuiesc în orașele 

noastre? Cum aleg ele să trăiască într-un mediu urban? Cum ne influențează viețile? Care e 

impactul activității umane asupra lor? Cum putem să le protejăm? Sunt doar câteva din 

întrebările pe care programul de informare și conștientizare despre biodiversitatea urbană, își 

propune să le adreseze. 
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Programul include o serie de acțiuni în mediul online și social media precum: articole ale 

cercetătorilor Muzeului despre biodiversitatea urbană în colaborare cu Mindcraft Stories, 

conferințe și  transmisii live pe pagina de Facebook a Muzeului Antipa. 

Rezultate: Redactarea și prezentarea publicului din mediul online, pe platforma Mindcraft 

Stories, a 9 articole de popularizare a biodiversității urbane: „Câte ceva despre ecologia 

comportamentală. Care este legătura dintre porumbei și traficul urban?”; „După melci, pe 

îndelete”; „Povești cu viespi. Micii cărăuși de glod și făuritorii de hârtie”; „Greutățile unui arici 

de la oraș”; „Unde se duc fluturii când se duc? ”; „Măria sa, șobolanul”; „Râmele. De ce ajung 

până la doi metri și cât de importante sunt pentru ecosistem?”; „Cicadele, cântăreții neobosiți 

ai naturii”; „Cine eşti tu, pisicuţă?”; „Cioara, inteligentă și jucăușă. Uneori, și răzbunătoare”; 2 

conferinţe online transmise live pe pagina de Facebook a Muzeului având ca subiect 

„Provocarile de mediu în orașele din România” și „Flora urbană”; 2 transmisii live pe pagina 

de Facebook a Muzeului dedicate etapelor preparării fluturilor și libelulelor; 9 articole, 2 

conferințe live și 2 transmisii live (10.563 vizualizări) 

 

DIN CULISELE DIABETULUI 

Perioada de desfășurare: 13 – 14 noiembrie 2021 

Obiectiv: Evenimentul își propune să atragă atenția publicului larg asupra Zilei Mondiale a 

Diabetului, marcată în fiecare an pe 14 noiembrie. 

Rezultate: Organizarea unei întâlniri online pe ZOOM și transmisă live pe pagina de 

Facebook-ul Muzeului Antipa dedicată Zilei Mondiale a Diabetului, în care cei 4 invitați vor 

răspunde la întrebări legate de contextul apariției diabetului, cum au privit diabetul la debut și 

cum îl privesc acum sau ce schimbări a adus acesta în viața lor. În cadrul întâlnirii online, 

pornind de la proiectele realizate în alte țări (Canada, Marea Britanie) prin care medicii 

prescriu, pe rețete medicale, vizite la muzee și galerii de artă ca terapie alternativă în 

managementul stresului asociat bolii, vom încerca să descoperim dacă cultura, arta sau un 

cadru muzeal pot fi benefice pentru persoane cu diabet. Cu prilejul acestui eveniment, în 

semn de sprijin pentru toți copiii și adulții diagnosticați cu diabet, fațada clădirii Muzeului a 

fost iluminată în albastru - culoarea diabetului, în noaptea de 14 noiembrie; 2 activități (3.713 

vizualizări) 

 

ORA LINIȘTITĂ ÎN SERA DE FLUTURI 

Perioada de desfășurare: 9 august – 6 septembrie 2021 

Obiectiv: Eveniment organizat în parteneriat cu asociația Supereroi printre noi, în cadrul 

căruia vizitatorii cu dizabilități senzoriale și neurocognitive pot vizita expoziția fluturilor exotici 

vii într-o atmosferă prietenoasă nevoilor lor. Ora liniștită este organizată în ziua de luni,între 

orele 10:30 – 11:30, în afara programului obișnuit de vizitare, asigurându-se astfel publicului 

cu nevoi speciale posibilitatea de a admira fluturii exotici în liniște și feriți de agitația unei zile 

aglomerate. 

Rezultate: Organizarea unor vizite speciale pentru persoanele cu deficiențe senzoriale și 

neurocognitive în sera de fluturi tropicali vii; 3 evenimente (82 participanți). 

 

Orele liniștite la Muzeul Antipa 

Perioada de desfășurare: 20 decembrie 2021 

Obiectiv: Eveniment organizat în parteneriat cu asociația Supereroi printre noi, în cadrul 

căruia vizitatorii cu dizabilități senzoriale și neuro-cognitive pot vizita expoziția expoziția 

permanentă a Muzeului într-o atmosferă prietenoasă nevoilor lor. Orele liniștite se 

organizează în ziua de luni,între orele 13:00 și 15:00, în afara programului obișnuit de 
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vizitare, asigurându-se astfel publicului cu nevoi speciale posibilitatea de vizita Muzeul în 

liniște și feriți de agitația unei zile aglomerate. 

Rezultate: Organizarea unor vizite pentru persoanele cu deficiențe senzoriale și neuro-

cognitive în expoziția permanentă a Muzeului; 6 participanți (2 familii cu copii cu dizabilități) 

 

II.6. Programul Educație muzeală 

DESCOPERĂ NATURA! 

Perioada de desfășurare: martie – mai 2021 

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

de petrecere a timpului liber pentru copii; Proiectul „Descoperă natura!” cuprinde teme și 

activități menite să satisfacă nevoia de cunoaștere și de învățare a copiilor și surprinde 

aspecte din medii naturale de viață ce se regăsesc în dioramele muzeului. 

Rezultate: Organizarea a 6 ateliere interactive pe platforma ZOOM dedicate elevilor din 

clasele primare, având ca subiecte „Animale din pădurile Carpaților” și „Păsări din Delta 

Dunării”; Organizarea a 3 ateliere interactive pe platforma ZOOM dedicate copiilor cu vârste 

între 6 și 10 ani având ca subiecte „Animale din pădurile Carpaților” și „Pești din Marea 

Neagră”; 9 ateliere (153 participanți). 

 

LA JOACĂ ... 

Perioada de desfășurare: aprilie - mai 2021 

Obiectiv: Implicarea copiilor în activități distractive în mediul online cu scopul de a-i încuraja 

să-și folosească imaginația; Petrecerea timpului liber într-un mod creativ; Dezvoltarea unor 

ateliere interactive în mediul online dedicate copiilor între 6 și 11 ani; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pe platforma ZOOM prin care copiii vor 

descoperi informații și curiozități despre animalele ce pot fi întâlnite în lăstărișul de pădure, în 

câmpiile Bărăganului sau prin Delta Dunării; 6 ateliere (50 participanți). 

 

ATELIERE TEMATICE DE SĂRBĂTORI 

Perioada de desfășurare: 27 – 29 aprilie 2021și 17 decembrie 2021 

Obiectiv: Implicarea copiilor în activități distractive în mediul online cu scopul de a-i încuraja 

să-și folosească imaginația; 

Rezultate: Organizarea a 3 ateliere online dedicate sărbătorilor pascale având ca tema 

„Misterele iepurașului”; Organizarea a 2 ateliere online cu ocazia sărbătoriilor de iarnă „În 

așteptarea Crăciunului”; 5 ateliere tematice (27 participanți). 

 

CREATORII DE FLUTURI 

Perioada de desfășurare: 27 iulie – 9 septembrie 2021 

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

imaginația; Petrecerea vacanței de vară într-un mod creativ; Dezvoltarea unor ateliere 

interactive în aer liber dedicate copiilor între 5 și 10 ani; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere săptămânale în aer liber, în curtea Muzeului Antipa, prin 

care copiii vor descoperi informații și curiozități despre fluturii exotici vii din sera special 

amenajată în grădina Muzeului și vor realiza diferite obiecte de decor sau o mini-dioramă 

folosind tehnici simple de reutilizare creativă și responsabilă a materialelor refolosibile, 

precum și a elementelor naturale – pietre, frunze, petale, scoici, melci. 

16 ateliere (151 participanți). 

 

DESCOPERĂ FLUTURII EXOTICI 

Perioada de desfășurare: 11 august – 8 septembrie 2021 
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Obiectiv: Realizarea unor ateliere pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și prietenii 

lor. În cadrul acestor ateliere, copiii vor porni de la povestea Mariei Merian (momentul de 

lectură), vor trece apoi prin câteva noțiuni legate de viața fluturilor și geografie, vor vizita sera 

după care vor susține partea practică a atelierului. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere în aer liber pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale și prietenii acestora; 3 ateliere (64 participanți). 

 

FASCINAȚIA ALBINELOR 

Perioada de desfășurare: 16 octombrie 2021 

Obiectiv: Implicarea copiilor în activități distractive în mediul online cu scopul de a-i încuraja 

să-și folosească imaginația; Dezvoltarea unor ateliere interactive în mediul online dedicate 

copiilor între 5 și 11 ani; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pe platforma ZOOM dedicate copiilor curioși 

și dornici să descifreze viața albinelor. În cadrul atelierelor copiii vor admira albinele în 

cuiburile lor prin intermediul unor filmări realizate în sera din curtea muzeului, vor afla 

informații și curiozități despre viața albinelor, vor desena, vor decupa, vor lipi, vor meșteri 

obiecte decorative inspirate de acestea; 2 activități (12 participanți). 

 

DIN ANOTIMPURI ADUNATE 

Perioada de desfășurare: 3 noiembrie – 4 decembrie 2021 

Obiectiv: Implicarea copiilor în activități distractive în mediul online cu scopul de a-i încuraja 

să-și folosească imaginația; Petrecerea timpului liber într-un mod creativ; Dezvoltarea unor 

ateliere interactive în mediul online dedicate copiilor între 5 și 11 ani; 

Rezultate: Organizarea unor ateliere interactive pe platforma ZOOM prin intermediul cărora 

copiii vor călători virtual de-a lungul anotimpurilor şi a stărilor minunate ale naturii care se 

succed an de an sub ochii noștri; Realizarea a 6 ateliere online intitulate „Dovleacul, vedeta 

toamnei!”, „Secretele aricilor” și „Pe urmele ursului carpatin”; 6 activități (50 participanți). 

 

LENEȘII, CASE AMBULANTE 

Perioada de desfășurare: 16 noiembrie 2021 

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

Promovarea patrimoniului deținut de către Muzeu. 

Rezultate: Organizarea unui atelier tematic în cadrul Școlii Primare Little London; 1 atelier 

tematic (17 participanți). 

 

ART ANTIPA ONLINE 

Perioada de desfășurare: 16 ianuarie – 18 decembrie 2021 

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

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

domeniul zoologiei într-un mod cât mai atractiv. 

Rezultate: Organizarea unui program interactiv de pictură și zoologie dedicat copiilor între 5 

și 12 ani, în mediul online pe platforma ZOOM; 12 module, 36 ateliere (328 participanți). 

 

PLAY MACHINES 

Perioada de desfășurare: 16 ianuarie – 5 iunie 2021 

Obiectiv: Realizarea unui program educational în mediul online care să ofere cunoştinţe 

teoretice şi practice asupra principiilor de bază din matematică, ştiinţă şi inginerie, folosind 

piese LEGO motorizate şi alte metode care produc mişcare; Dezvoltarea aptitudinilor motorii, 

spațial-vizuale și sociale ale copiilor. 
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Rezultate: Organizarea unor ateliere online de construcție a pieselor lego dedicat copiilor cu 

vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani; 7 module; 21 ateliere (86 participanți). 

 

SCRATCH ONLINE LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 16 ianuarie – 15 mai 2021 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional special de programare cu scratch în care 

copiii vor învăța noțiuni introductive despre programare, vor descoperi etapele de 

programare văzute prin ochii unui specialist și vor afla cum este alcătuit un program pentru a 

îndeplini diverse sarcini. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de programare cu scratch pentru elevi; 9 module, 27 

ateliere (75 participanți). 

 

MODULUL DE PROGRAMARE ÎN C++ LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 16 ianuarie – 13 martie 2021 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional folosind limbajul de programare C++ în care 

copiii vor învăța noțiuni introductive despre programare, vor experimenta diferite tipuri de 

comenzi, vor crea programe interesante și inedite cu ajutorul structurilor. 

Rezultate: Organizarea unor ateliere de programare utilizând limbajul de programare C++ 

pentru elevi; 3 module, 15 ateliere (30 participanți). 

 

ATELIERELE ONLINE DE RECREAȚIE CHIMICĂ 

Perioada de desfășurare: 27 februarie – 24 aprilie 2021 

Obiectiv: Implicarea copiilor în realizarea diverselor experimente din laborator și învățarea 

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

Rezultate: Organizarea unor experimente chimice în mediul online pentru elevi; 3 module, 9 

ateliere (71 participanți). 

 

ATELIERE DE CREAȚIE ȘI IMAGINAȚIE 

Perioada de desfășurare: 27 februarie – 13 martie 2021 

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 pentru preșcolari; 1 modul; 3 

ateliere (6 participanți). 

 

ȘAH ONLINE LA ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 15 mai – 19 iunie 2021 

Obiectiv: Realizarea unui program educațional interactiv în mediul online, 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 online de șah pentru elevi; 2 module, 6 ateliere (29 

participanți). 

 

BRICKS CHALLENGE 

Perioada de desfășurare: 12 iunie – 18 decembrie 2021 

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

fizică, matematică și inginerie mecanică, învățate anterior în atelierele Play Machines; Bricks 

Challenge 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. 
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Rezultate: Organizarea unor ateliere în mediul online de constructie cu piese lego dedicate 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 13 ani; 9 module; 27 ateliere (81 participanți). 

 

MINICLOUD LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 24 – 30 septembrie 2021 

Obiectiv: Organizarea unor atelierele de teatru pentru copii și adolescenți conduse de actrița 

Alma Lascu în aer liber; Spectatorii vor avea șansa de a vedea un program complex, adresat 

atât adolescenților cât și copiilor. 

Rezultate: Organizarea a 2 module de teatru dedicate copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 

ani - Secțiunea MiniCloud; 4 activități (102 persoane) 

 

II.7. 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, spoturi TV, atât în mediul online, cât și offline. 

 

1. REPTILIA 

Perioada de desfășurare: 1 ianuarie  – 13 iunie 2021 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului, 5 roll 

up-uri; 25 afișe; 5 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 13.700 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; realizarea unei campanii 

online pe facebook și instagram (335.745 reach; 1.427.295 afișări), postarea informațiilor 

referitoare la expoziție pe paginile de socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului 

Antipa (65.793 impact persoane); postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul 

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

 

2. IMAGINEAZA-TI! CREATII TEXTILE INSPIRATE DIN NATURA 

Perioada de desfășurare: 6 aprilie – 30 mai 2021 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului, 5 roll 

up-uri; 20 afișe; 4 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 13.500 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; vernisaj online al 

evenimentului, postarea informatiilor referitoare la expoziție pe paginile de socializare 

(Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa (44.331 impact persoane); realizarea unei 

campanii online pe facebook și instagram (50.277 reach; 50.465 afișări); postarea 

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

partenerilor. 

 

3. #5RUSIA – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 11 iunie – 15 august 2021 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului; 3 roll 

up-uri; 10 afișe; 3 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 
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(aproximativ 13.800 de persoane); vernisaj online al 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 informatiilor referitoare la expoziție pe paginile de socializare (Facebook 

și Instagram) ale Muzeului Antipa (12.818 impact persoane); postarea informațiilor expoziției 

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

 

 

4. MOON IMPACT - A GEOLOGICAL STORY 

Perioada de desfășurare: 2 iulie – 31 decembrie 2021 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului, 5 roll 

up-uri; 5 roll up-uri; 50 afișe; 8 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de 

date a Muzeului (aproximativ 13.800 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.centruldepre1sa.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 informatiilor referitoare la expoziție 

pe paginile de socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa (115.763 impact 

persoane); realizarea unui eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului; crearea unui 

album de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; realizarea a patru campanii online 

pe facebook și instagram (215.820 impact; 511.701 afișări);  7.000 exemplare pliante 

dedicate adulților în engleză și română, 3.000 exemplare broșură expoziție dedicată copiilor; 

difuzarea unui spot tv pe 2 plasme tv din București ( Bălcescu 24 și Berzei 36-38); postarea 

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

partenerilor. 

 

5. PRINDE DIN ZBOR CEA MAI FRUMOASĂ EXPOZIȚIE A VERII! 

Perioada de desfășurare: 10 iulie – 12 septembrie 2021 

Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului, 5 roll 

up-uri; 5 roll up-uri; 20 afișe; 5 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de 

date a Muzeului (aproximativ 13.500 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 informatiilor referitoare la expoziție pe paginile de socializare (Facebook 

și Instagram) ale Muzeului Antipa (114.157 impact persoane); realizarea unui eveniment pe 

pagina de Facebook a Muzeului; crearea unui album de fotografie pe pagina de Facebook a 

Muzeului; realizarea a trei campanii online pe facebook și instagram (705.056 impact; 

1.505.431afișări); difuzarea unui spot tv pe 2 plasme tv din București ( Bălcescu 24 și Berzei 

36-38); postarea informațiilor expoziției temporare atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât 

și pe site-urile partenerilor. 

 

6. ISRAEL – FILE DIN NATURĂ 

Perioada de desfășurare: 7 octombrie – 31 decembrie 2021 
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Materiale de promovare ale expoziției temporare: 1 mesh afișat pe fațada Muzeului; 3 roll 

up-uri; 10 afișe; 3 newslettere trimise online persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului 

(aproximativ 13.800 de persoane); vernisaj al 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 informatiilor referitoare la expoziție pe paginile de socializare (Facebook 

și Instagram) ale Muzeului Antipa (18.209 impact persoane); crearea unui album de 

fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; 1.000 exemplare catalog expoziție, postarea 

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

partenerilor. 

 

7. ZIUA CULTURII NAȚIONALE LA MUZEUL ANTIPA 

Perioada de desfășurare: 15 ianuarie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 5 afișe; 1 newsletter trimis online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.000 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 (18.115 afișări, 16.756 impact persoane); postarea informațiilor evenimentului 

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

 

8. NOAPTEA MUZEELOR LA ANTIPA 2021 - EDIȚIA SPECIALA ONLINE 

Perioada de desfășurare: 12 iunie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 5 afișe; 1 newsletter trimis online persoanelor 

înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.500 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 paginile de 

socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa; postarea a 3 materiale video pe 

pagina de youtube a Muzeului Antipa (999 de vizualizări); realizarea a unei campanii online 

pe facebook (47.556 impact – persoane); postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul 

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

 

9. NOAPTEA CERCETĂTORILOR RECON-NECT 2021 

Perioada de desfășurare: 24 septembrie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 10 afișe; 3 roll up-uri;1 newsletter trimis online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.800 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 eveniment pe 

pagina de Facebook a Muzeului; postarea informatiilor referitoare la eveniment pe paginile 
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de socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa (74.159 impact persoane); 

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. 

 

10. ORAŞUL TĂU, MUZEUL TĂU 

Perioada de desfășurare: martie - decembrie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 5 afișe; 2 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.500 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 

eveniment pe pagina de Facebook a Muzeului; postarea de informații și anunțuri referitoare 

la cele 4 evenimente ale programului pe pagina de Facebook a Muzeului; 2 dezbateri live și 

2 transmisii live, pe pagina de Facebook ale Muzeului Antipa (10.563 vizualizări); redactarea 

și prezentarea publicului din mediul online, pe platforma Mindcraft Stories, a 9 articole de 

popularizare a biodiversității urbane; postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul 

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

 

11. CREATORII DE FLUTURI 

Perioada de desfășurare: 27 iulie – 9 septembrie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 20 afișe; 5 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.500 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 informatiilor referitoare la eveniment„ pe paginile de 

socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa (39.035 impact persoane); crearea 

unor albume de fotografie pe pagina de Facebook a Muzeului; realizarea a două campanii 

online pe facebook și instagram (10.846 impact; 18.592 afișări); postarea informațiilor 

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

 

12. DIN CULISELE DIABETULUI 

Perioada de desfășurare: 13 - 14 noiembrie 2021 

Materiale de promovare ale evenimentului: 5 afișe; 1 newslettere trimise online 

persoanelor înscrise în baza de date a Muzeului (aproximativ 13.500 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 informatiilor referitoare la eveniment pe paginile de 

socializare (Facebook și Instagram) ale Muzeului Antipa (25.777 afișări, 24.971 impact 

peroane); realizarea unui eveniment pe Facebook (8.725 impact – persoane, 122 

răspunsuri), 1 transmisie live pe pagina de Facebook ale Muzeului Antipa (3.713 vizualizări); 

postarea informațiilor evenimentului atât pe site-ul instituției www.antipa.ro, cât și pe site-urile 

partenerilor. 
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II.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management. 

La evaluarea anuală a performanțelor managementului Muzeului Național de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” pentru anul 2020 a fost formulată următoarea recomandare a Comisiei de 

evaluare: analizarea posibilității unui proiect pilot de sistem de ticketing cu tarifare 

diferențiată în funcție de durata vizitei. 

Pentru a aborda această recomandare a fost realizat studiul privind durata medie a vizitei în 

cadrul muzeului, ale cărui detalii sunt prezentate în Anexa 2. 

Concluzia studiului a fost că 55.4% dintre vizitatori petrec în muzeu un timp cuprins între 45 

și 90 de minute. Eventuala stabilire a unui tarif diferențiat în funcție de timpul de vizitare 

trebuie să ia în considerare rezultatele acestui studiu. 

Deocamdată, în condițiile menținerii restricțiilor de acces în incinta muzeului pentru 

respectarea măsurilor medicale de protecție, considerăm că este inoportună implementarea 

unui astfel de sistem de tarifare. 

 

II.9. Analiza programului minimal realizat 

Având în vedere propunerea Consiliului Științific al MNINGA de amânare a Congresului 

Internațional de Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa”, ediția a 11-a, care ar fi trebuit să fie 

organizat în format on-line în luna Noiembrie a anului 2021, acest proiect prevăzut în 

programul minimal al MNINGA, pentru anul 2021, a fost înlocuită de proiectul Expoziția 

temporară Prinde din zbor cea mai frumoasă expoziție a verii. 

 

Propunerea Consiliului Științific al MNINGA s-a bazat pe corespondența derulată de 

organizatori cu participanții la edițiile anterioare ale congresului (potențiali participanți la 

edițiile viitoare) și pe opinia exprimată de aceștia că doresc o participare fizică la această 

manifestare, atunci când acest lucru va fi posibil. Această atitudine este de înțeles deoarece 

congresul reprezintă unul dintre evenimentele anuale din România care aduce împreună 

specialiști din domeniul istoriei naturale, iar interacțiunea directă dintre aceștia a generat în 

timp numeroase idei de proiecte comune. De altfel acest „incubator” de idei reprezintă 

principalul beneficiu al congresului care permite îndeplinirea misiunii sale de valorificare a 

patrimoniului muzeal și am considerat justificată la acel moment opinia de amânare a 

manifestării formulată de către participanții potențiali. 

Menționez că această modificare nu a afectat sumele alocate programelor în cadrul 

programului minimal al MNINGA pentru anul 2021. 

 

III. Evoluţia economico-financiară a instituţiei în anul 2021. Cheltuieli defalcate 

pe programe 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil 

al perioadei raportate; 

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

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

care subvenția primită de la Ministerul Culturii, a acoperit 53,96% 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 arata o gestionare eficienta a resurselor financiare și umane alocate prin care au 
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fost îndepliniți indicatorii de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanță ale instituției. 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 finanțare, pe lângă veniturile obținute din vânzarea de bilete. O parte din resursele 

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

sponsorizări, vânzări stand, realizarea de analize ADN, ateliere tematice pentru copii etc. 

Diversificarea activităților specifice instituției, obținerea de finanțări din diverse surse , au 

atras un număr mare de vizitatori/participanți la activitățile culturale. 

 

1.1. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) (Tabelul 11); 

Tabelul 11: Bugetul de venituri al MNINGA în anul 2021 

Nr. 

Crt. 

Categorii Buget 

initial (lei) 

Buget 

aprobat 

definitiv (lei) 

Buget 

realizat 

(încasări) 

(lei) 

1 2 3 4 5 

I Venituri totale 9.963.000 12.628.000 9.887.074 

1. Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 1.940.000 4.215.000 4.162.753 

1.1 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile 

publice 
0 0 0 

1.2 Venituri din prestări servicii 20.000 30.000 27.491 

1.3 Venituri din manifestări culturale 1.300.000 2.680.000 2.678.279 

1.4 Venituri din cercetare 100.000 450.000 423.759 

1.5 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 490.000 658.000 640.412 

1.6 Alte venituri 30.000 45.000 41.752 

1.7 Sponsorizări 0 352.000 351.060 

1.8 Alte transferuri voluntare 0 0 0 

2. Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului 

precedent 

0 259.000* 259.000* 

3. Subvenții pentru instituții publice 5.093.000 5.483.000 5.475.864 

4 Fondul European de dezvoltare Regională - Pre-finanțare 2.930.000 2.930.000 248.457 

*Sumele nu sunt cuprinse în venituri totale 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli a parcurs următoarele etape în anul 2021: 

• a fost rectificat la data de 07.05.2021 în urma solicitării nr.1269 din 06.05.2021 

MNINGA prin includerea sumei de 850.000 lei la indicatorii - „Donații și sponsorizări” 

(37.01), conform contract de sponsorizare nr.73/31.12.2020 sponsor BRD- Groupe 

Societe Generale SA.- 49.228 lei și „Venituri din prestări servicii” (33.08), conform 

contract de prestări servicii nr. 379 / 12.02.2021 încheiat cu SC CCAT SOLUTION 

GRUP SRL- 800.000 lei. 
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• a fost majorat cu suma de 705.000 lei prin solicitarea MNINGA nr 2804/21.09.2021 la 

indicatorii:„Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și 

sportive” (33.19) - 700.000 lei și - „Donații și sponsorizări” (37.01), conform contract 

de sponsorizare nr.1993/09.07.2021 sponsor CMI‚ Dr. Antochi Florina -5.000 lei 

• a fost rectificat cu suma de 3.000 lei la Titlului 59 – “Alte cheltuieli”, art. bug. 59.40- 

“Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, rectificare solicitata la data de 

30.09.2021 prin adresa nr.3048/12.10.2021. 

• a fost majorat cu suma de 123.000 lei, prin solicitare MNINGA nr.3127/20.10.2021, la 

următorii indicatori: „Venituri din prestări servicii” (33.08) -10.000 lei, „Alte venituri din 

prestări servicii și alte activități” (33.50) – 103.000 lei, „Alte venituri” (36.50) – 10.000 

si rectificat cu suma de 18.000 lei la Titlul I „Cheltuieli de personal”, art. bug. 10.01.01 

„Salarii de baza”- solicitare nr.3287/02.11.2021, 

• a fost suplimentat prin solicitare MNINGA nr. 3434/22.11.2021, cu suma de 480.000 

lei, reprezentând, „Donații și sponsorizări” (37.01) 297.000 lei - conform contractului 

de sponsorizare nr.5655/CEO/20.10.2021 sponsor MOL ROMANIA PETROLEUM 

PRODUCTS SRL, „Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, 

artistice și sportive” (33.19) – 100.000 lei, ”Venituri din cercetare”( 33.20)- 50.000 lei, 

„Alte venituri din prestări servicii” (33.50)- 30.000 lei, “Alte venituri” (36.50 lei) – 3.000 

lei și majorat cu suma de 259.000 lei la data de 22.11.2021, majorare solicitata prin 

adresa nr. 3427/18.11.2021, reprezentând excedentul anului 2020. - pre-finanțare 

încasată și neutilizată în anul 2020 din proiectului 2014-cod SMIS 120009 - contract 

de finanțare nr. 238-11.03.2019. 

• prin solicitarea MNINGA nr 3547/06.12.2021 bugetului instituției noastre a fost 

majorat prin rectificare bugetară cu suma de 369.000 lei la Titlul I „Cheltuieli de 

personal” și prin suplimentarea veniturilor proprii, cu suma de 117.000 lei la 

indicatorii:„Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și 

sportive” (33.19) – 80.000 lei, „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” (33.50) 

– 35.000 lei, „Alte venituri” (36.50) – 2.000 lei. 

 

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

• Veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției au provenit din: 

◦ ateliere și alte activități culturale – 27.491 lei 

◦ vânzare publicații, drepturi de reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în 

diverse publicații, taxe de ghidaj, de fotografiere și de filmare – 640.412 lei 

◦ alte venituri – 41.752 lei 

• Veniturile din cercetare au fost realizate din contracte de prestări servicii încheiate cu 

inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN si din contractul de prestări 

servicii nr. 379 / 12.02.2021 încheiat cu SC CCAT SOLUTION GRUP SRL. - 423.759 

lei. 

• Veniturile realizate la indicatorul „Donații şi sponsorizări” în valoare de 351.060 lei, 

reprezintă încasări conform următoarelor contracte de sponsorizare: 

◦ nr.73/31.12.2020 sponsor BRD- Groupe Societe Generale SA.- 49.228 lei; 

◦ nr.1993/09.07.2021 sponsor CMI‚ Dr. Antochi Florina -5.000 lei 

◦ nr.5655/CEO/20.10.2021 sponsor MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS 

SRL 3888/10.11.2020 sponsor Mol Romania Petrolum Products- 296.832 lei; 

Situația veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe categorii de 

bilete /tarife practicate, preț întreg/preț redus, pentru perioada supusa analizei este 

prezentată în Tabelul 12. 
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Tabelul 12: Număr de beneficiari ai MNINGA în anul 2021 

Expoziția permanenta preț 
bilet 

Numar 
beneficiari 

Incasari 

Bilete preț întreg(adulți) 20 76.788 1.535.760 

Bilete preț întreg(adulți) - vânzare bilet on line 20 6.399 127.980 

Bilete preț redus(elevi/studenți) 5 19.225 96.125 

Bilete preț redus(elevi/studenți) - vânzare bilet on line 5 2.078 10.390 

Bilete preț redus (pensionari) 10 5.043 50.430 

Bilete preț redus (pensionari) - vânzare bilet on line 10  161 1.610 

Bilete în regim gratuit  61.760  

Total expoziție permanenta  171.454 1.822.295 

Expoziții temporare    

Bilete preț întreg(adulți) 15 29988 449.820 

Bilete preț întreg(adulți) - vânzare bilet on line 15 2361 35.415 

Bilete preț redus (elev, student, pensionar) 10 26898 268.980 

Bilete preț redus (elev, student, pensionar) - vânzare bilet on line 10 1070 10.700 

Bilete preț redus (elev cod QR) 11 84 924 

Bilete preț redus (elev cod QR) - vânzare bilet on line 11 136 1.496 

Bilete în regim gratuit  7456 0 

Pachet expoziții temporare (adulți) 25 1904 47.600 

Pachet expoziții temporare (adulți) - vânzare bilet on line 25 233 5.825 

Pachet expoziții temporare (elev, student, pensionar) 15 2133 31.995 

Pachet expoziții temporare (elev, student, pensionar) - vânzare bilet 
on line 

15 131 1.965 

Pachet expoziții temporare (elev cod QR) 16 26 416 

Pachet expoziții temporare (elev cod QR) - vânzare bilet on line 16 53 848 

Pachet expoziții temporare - Bilete în regim gratuit 0 615 0 

Total expoziții temporare  73.088 855.984 

Activități cultural educative    

Participanți plătitori   1.166 27.491 

Participanți gratuiți  16.949  

Total activități cultural educative  18.115 27.491 

 

Subvenția repartizată de către Ministerul Culturii a crescut cu 390.000 lei în vederea 

acoperirii cheltuielilor de personal Titlul I – “Cheltuieli de personal”. 

Fonduri externe nerambursabile 

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

cunoaștere a biodiversității 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 desfășoară pe o perioada de 3 ani, având 

un buget de 4.434.000 lei. În anul 2021 au fost încasați 248.457 lei si a fost depusa Cererea 

de rambursare nr. 82/22.11.2021, in valoare de 499.642,80 lei. 
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1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) (Tabelul 13); 

 

Tabelul 13: Bugetul de cheltuieli al MNINGA în anul 2021 

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 9.963.000 12.887.000 10.149.178 78,76 

1 Cheltuieli de personal 4.068.000 4.455.000 4.448.663 99,86 

2 Cheltuieli pentru întreținere și pentru 

realizarea programului anual (bunuri și 

servicii ) din care : 

2.902.000 5.054.000 4.618.972 91,39 

 Convenții civile 30.000 30.000 28.942 96,48 

 Drepturi de autor 130.000 130.000 123.170 94,75 

3 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

2.935.000 3.194.000 915.291 28,66 

4 Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 

58.000 61.000 60.201 98,69 

5 Active nefinanciare 0 123.000 106.051 86,22 

 

Anul 2021 s-a caracterizat printr-un management prudent al cheltuielilor publice. La nivelul 

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

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

legale. 

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

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

instituției a fost de 41,02%, ceea ce evidențiază o preocupare continua pentru atragerea 

mijloacelor financiare necesare derulării normale a activității muzeului. 

 

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

stat si bugetele asigurărilor sociale de sănătate, suportate integral de la Buget s-au încadrat 

în sumele stabilite în bugetul aprobat definitiv, ponderea lor menținându-se constanta pe 

întreaga perioada evaluată, cu o medie de 43,84% din totalul cheltuielilor. 

 

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

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

susținerea activităților cuprinse în planul minimal. O pondere importanta a alocării de fonduri 

a constat în domeniul protejării patrimoniului muzeal prin identificarea unor spatii propice din 

punct de vedere al microclimatului dar și al protejării acestuia, pentru operațiunile de 

restaurare, atât cele efectuate în laboratoarele proprii cat și externalizate acolo unde muzeul 

duce lipsa de specialiști atestați. O altă prioritate a fost igienizarea, modernizarea și 

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, deplasări interne și externe, protecția 
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muncii, curățenie, pază și protecție, revizie și întreținere centrale termice, sistem climatizare, 

sistem securitate fizică, sistem semnalizare incendii, obiecte de inventar, piese de schimb și 

nu în ultimul rand materiale și prestari servicii pentru asigurarea execuției programelor 

culturale. 

Fonduri externe nerambursabile. În anul 2019 a demarat proiectul cod SMIS 2014-120009 

- Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității 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 2021 au fost 

făcute plați de 915.291 lei. 

 

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

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

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare, aferent anului 2021. 

 

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

licențe pentru funcționarea sistemelor de operare, de rafturi mobile, a unui sistem de 

detectare și monitorizare chiroptere, laptopuri și un sistem desktop, conform notelor de 

fundamentare aprobate nr.3009, 3010, 3011 și 3014/07.10.2021. 

1.3. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada 

raportată (Tabel 14): 

Tabelul 14: Analiza comparativă a cheltuielilor realizate în anul 2021 

Nr. 

crt. 

Programul Tip 

proiect 

(mic/ 

mediu 

/mare) 

Denumirea proiectului Deviz 

estimat 

(lei) 

Deviz 

realizat 

(lei) 

Observații 

(subventie, 

program 

minimal) (lei) 

1 Educație 

muzeală 

Mic Ateliere Tematice de Sarbatori 8500 8329  

Mic Ziua Culturii Nationale la MUZEUL ANTIPA 5500 5988  

Mic 1 IUNIE la MUZEUL ANTIPA 9000 10504  

Mic Noaptea Muzeelor 2021 la Antipa – Ediția online 9500 9329 9000 

Mic Noaptea Cercetătorilor RECON – NECT 2021 9500 9229  

Mic Orașul tău, Muzeul tău 3600 2033  

Mic Din Culisele diabetului 3800 3433  

Mic Ora liniștită în sera de fluturi 2900 2758  

Mic Orele liniștite la Muzeul Antipa 2500 2458  

Mic Descoperă Natura 4000 3929  

Mic La joacă 4000 3289  

Mic Creatorii de fluturi 6000 5289  

Mic Descoperă fluturii exotici 2900 3929  

Mic Fascinația albinelor 1500 1610  

Mic Din anotimpuri adunate 5800 5506  

Mic Leneșii, case ambulante 2200 1409  

Mic Play Machines 2000 1923  

Mic Art Antipa Online 3500 3529  
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Mic Atelierele online de creație chimică 900 875  

Mic Bricks Challenge 600 595  

Mic Minicloud la MUZEUL ANTIPA 510 510  

Mic Ateliere de creație și imaginatie 500 450  

Mic Sah online la Antipa 2200 2029  

Mic Modulul de programare in C++ la MUZEUL ANTIPA 2000 1875  

Mic Scratch online la MUZEUL ANTIPA 3000 3019  

Mic Spectacolul ARcTic 2300 2045  

2 Marketing 

muzeal 

Mic Studiu de marketing nevoi/satisfacție vizitatori 4000 3633 3633 

Mic Studiu de marketing pentru a determina durata vizitei în 

muzeu în funcție de diferite variabile 

4000 4367 4367 

3 Valorificarea 

patrimoniului 

muzeal 

Mare Expoziția permanentă 860000 852860 33206 

Mic #5Rusia – file din natură 12000 11605  

Mic Israel – file din natură 18000 17638  

Mic Imagineaza-ti! Creatii textile inspirate din natura 11000 10850  

Mare Reptilia 105000 102932 25164 

Mic ArcTic – Save the Blue Planet 5500 5514  

Mic O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 1892 

– 1944 

2500 2450  

Mediu Moon Impact - A geological story 65000 67671  

Mediu Prinde din zbor cea mai frumoasa expozitie a verii! 90000 85258 23954 

Mic Evoluție: Povestea ilustrată a Muzeului National de Istorie 

Naturala „GRIGORE ANTIPA” 

15000 15439  

Mic Editarea revistei Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle „Grigore Antipa” 

30000 29176 17676 

4 Evidenţa, 

conservarea şi 

protejarea 

patrimoniului 

muzeal 

Mediu Evidența sinoptică și analitică a bunurilor de importanță 

științifică aflate în patrimoniul MNINGA 

76000 74456 14838 

Mediu Inventarierea de bunuri de importanță științifică aflate în 

evidență primară sau provenite recent din achiziții, colectări 

teren, donații 

90000 86410 15162 

Mare Conservarea preventivă a patrimoniului științific muzeal 160000 155400 20000 

5 Cercetarea 

patrimoniului 

Mare Evaluarea diversitaţii taxonomice şi genetice a faunei 

naționale și mondiale 

150000 147244 27359 

Mic Dezvoltarea patrimoniului ştiinţific muzeal prin cercetarea 

de teren, schimburi cu instituţii de profil şi achiziţii 

30000 22.642 22641 

Mare Evidenţa, conservarea și protejarea fondului de carte și 

arhivistic al muzeului 

100000 111804  

 Total:   1926710 1880602 217000 

 

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanță ale instituției din următorul tabel: 

 

Tabelul 15: Evoluția indicatorilor de performanță în anul 2021 

Nr. crt. Indicatori de performanță 2021 2020 2019 

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

de beneficiari 

30,06 59,74 25,63 
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2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 248.457 984.271 499.748 

3 Număr de activităţi educaţionale 262 128 481 

4 Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 2.575 3.149 6.555 

5 Numar de beneficiari neplatitori la sediu* 87.395 50.348 109.084 

6 Numar de beneficiari platitori la sediu* 180.357 88.362 205.202 

7 Număr total de beneficiari la sediu* 267.752 138.710 314.286 

8 Număr total de beneficiari  on-line 49.378 45.299 40.982 

9 Număr de expoziţii temporare/Frecvența medie zilnica 8 13 9 

10 Număr de proiecte/acţiuni culturale 25 29 22 

11 Venituri proprii din activitatea de bază 2.678.279 1.348.887 2.838.318 

12 Venituri proprii din alte activități 1.133.414 589.909 1.031.502 

13 Venituri din sponsorizări 351.060 583.838 100.162 

* Numărul de beneficiari la sediul muzeului este mai mare decât numărul de bilete vândute, 

deoarece am avut oferte de tip „pachet expozițional” care a permis vizitarea mai multor 

expoziții. 

 

Cheltuieli pe beneficiar se calculează pentru fiecare categorie de beneficiari, direcți, 

respectiv indirecți, conform formulei următoare: 

 

 

 

 

• Cheltuielile pe beneficar au cunoscut o revenire la o valoare comparabilă cu cea din 

anul 2019 și aproximativ la jumătate față de cea din anul 2020. Acest lucru este 

explicat de creșterea numărului de beneficiari ai muzeului. 

• Fondurile nerambursabile atrase au cunoscut o dinamică în acord cu activitățile 

planificate în cadrul proiectului derulat în cadrul muzeului. Practic, perturbarea 

activităților proiectului din cauza restricțiilor impuse în anul 2020 s-au propagat în 

anul 2021, astfel încât beneficiarul (Ministerul Fondurilor Europene) a aprobat în anul 

2022 prelungirea proiectului cu 12 luni. Aceste perturbări față de planificarea inițială 

au condus la încasări mai reduse în anul 2021. 

• Numărul de activități educaționale s-a dublat față de anul 2020, dar este la 

aproximativ jumătate fața de anul 2019. Acest lucru este explicat de faptul ca 

respectarea condițiilor de siguranță sanitară a făcut ca în 2021 să evităm organizarea 

de activități educaționale cu prezență fizică 

• Numărul de apariții media este comparabil cu cel dinaintea anului 2019. 

• Numărul total de beneficiari la sediu (vizitatori ai muzeului) în anul 2021 a reprezentat 

85% din valoarea anului 2019, respectiv 193% din valoarea anului precedent (2020). 
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• Numărul total de beneficiari la sediu plătitori (vizitatori ai muzeului) în anul 2021 a 

reprezentat 88% din valoarea anului 2019, respectiv 204% din valoarea anului 

precedent (2020). 

• Numărul de beneficiari în mediul on-line (prieteni ai muzeului) cunoaște o tendință 

constant crescătoare 

• Numărul de expoziții temporare/proiecte realizate în anul 2021 a fost comparabil cu 

cel din anul 2019 și din anul 2020. 

• Veniturile proprii din activitatea de bază au reprezentat 94% din valoarea realizată în 

anul 2019, respectiv 199% din valoarea anului 2020. 

• Veniturile proprii realizate din alte activități în anul 2021 au reprezentat 110% față de 

cele realizate în anul 2019, respectiv 192% față de cele realizate în anul 2020. Acest 

lucru este explicabil prin orientarea muzeului către atragerea de fonduri prin activități 

de cercetare. 

 

IV. Informaţii despre managementul resurselor umane  

 

1. Măsuri de organizare internă; 

1.1. 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. 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a funcționat în anul 2021 cu o structură 

organizatorică formată dintr-o secție (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). 

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

conservare, comisie de restaurare, comisie de inventariere a bunurilor culturale, comisii de 

reevaluare a patrimoniului, comisie de monitorizare a SCIM 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. 

 

1.2. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar 

aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor, 

astfel: 

• Comisia de monitorizare este  funcțională; 

• Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat 

și actualizat anual; 

• Procesul de management al riscurilor este  organizat și monitorizat; 
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• Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților 

procedurale inventariate; 

• Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță; 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern 

managerial al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

Până în prezent au fost identificate: 

• 66 de activități procedurabile inventariate, fiind elaborate 29 de Proceduri de Sistem 

asociate celor 16 standarde, și 37 de Proceduri Operaționale; 

• 56 de indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice; 

• 76 de riscuri identificate și evaluate. 

 

1.3. Măsurile luate în perioada raportată pentru gestionarea situației epidemiologice 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Măsuri luate în cadrul instituției în vederea asigurării desfășurării activității profesionale 

zilnice în condiții de siguranță: 

• accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta instituției, inclusiv la vizitare, 

este permisă doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se 

află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2; 

• identificarea factorilor de risc în cadrul muzeului datorită pandemiei provocate de noul 

coronavirus SARS-CoV-2; 

• întocmirea Planului de măsuri de îmbunătățire a activității de securitate și sănătate în 

muncă în cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, alocarea 

resurselor materiale, evaluarea măsurilor necesare, prevenirea și limitarea 

îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2; 

• instruiri SSM în noul context epidemiologic; 

• întocmirea Planului de prevenire și protecție pentru anul 2021; 

• stabilirea și aplicarea Regulilor și măsurilor de siguranță pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în cadrul expunerii publice a Muzeului 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (vizitare); 

• organizarea desfășurării activității în regim de telemuncă a salariaților Muzeului 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, acolo unde specificul activității permite; 

• decalarea și flexibilizarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la 

intrare/ieşire din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp 

în incintă, programul de lucru al angajaţilor fiind individualizat fără a afecta durata 

programului normal de lucru. 

• utilizarea de covoare pentru dezinfectat încălțămintea, aflat la intrarea în instituție; 

• utilizarea de termoscanere non-contact pentru termometrizarea zilnică; 

• utilizarea de dozatoare cu dezinfectant la intrarea în instituție, precum și în fiecare 

sector al locului de muncă, pe fiecare nivel; 

• amenajarea spațiului de lucru pentru birourile deschise orientate față-n față prin 

asigurarea separării acestora cu paravane (după caz, în măsura în care birourile sunt 
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apropiate) sau reconfigurare spate – spate sau față – spate în cazul în care nu se 

respectă distanța minimă impusă de normele legale în vigoare; 

• asigurarea de pulverizatoare cu dezinfectant și role de prosop hârtie pentru șters, în 

fiecare birou,  pentru dezinfectarea zilnică de către salariați, a suprafețelor de lucru, a 

obiectelor necesare activității proprii și a paravanelor despărțitoare pentru birouri; 

• asigurarea permanentă a grupurilor sanitare cu săpun lichid și montare postere cu 

modul corect de spălare a mâinilor; 

• dezinfectarea periodică a balustradelor, pardoselilor, a mânerelor de uși și ferestre 

din instituție, precum și alte zone intens folosite. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

În perioada raportată nu au fost aduse modificări la Regulamentul Intern al instituţiei (s-a 

demarat procedura de actualizare a acestuia cu scopul de finalizare în anul 2022). 

 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere; 

Conform Organigramei în vigoare, conducerea Muzeului Național de Istorie Naturală 

„Grigore Antipa” este asigurată de Manager, în baza Contractului de management nr. 

86/18.09.2017. Managerul asigură conducerea Muzeului și are în subordine directă, directorii 

adjuncți, contabilul șef și următoarele structuri organizatorice: Compartimentul Audit Public 

Intern, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, 

Compartimentul Achiziții, Compartimentul Juridic și Biroul Relații Publice, Marketing Cultural 

și Programe Educaționale, care răspund de buna funcționare a activității Muzeului, conform 

prevederilor cuprinse în contractul de management şi, respectiv, ale Regulamentului de 

Organizare și Funcționare. 

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 al MNINGA au avut loc trimestrial 

sau ori de câte ori a fost necesar, în număr de șapte întruniri (două cu participarea 

reprezentantului MC) în cadrul cărora au fost abordate următoarele tematici: programul de 

activități pentru anul 2021 (măsuri de conservare preventivă, curativă, continuarea 

reevaluării patrimoniului, evidența colecțiilor prin baze de date acces; evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și internaționale, dezvoltarea patrimoniului științific, 

evidența, conservarea și protejarea fondului de carte, organizarea și desfășurarea CZGA, 

editarea și publicarea revistei „Travaux”, parteneriate, ateliere online, ateliere pentru școli, 

expoziții temporare, Ziua ADN, Noaptea Muzeelor, Noaptea Cercetătorilor); program de lucru 

salariați în perioada stării de alertă (desfășurarea activității în regim de telemuncă); 

organizarea activității de ofițer de serviciu în expoziția publică; programul de vizitare a 

muzeului în contextul epidemiologic; expoziția temporară „Moon Impact”; defecțiuni la 

chiller/centrala termică; dezinsecția anuală în expunerea publică; deschiderea expoziției de 

fluturi tropicali vii; revenire la programul normal de vizitare; expoziții temporare itinerante; 

reparația gardului; realizarea de ghidaje online; activități/ateliere online; reevaluarea 

patrimoniului; raportare proiecte (fonduri europene și UEFISCDI); propuneri de buget pentru 

anul 2022; muzeul incluziv – crearea programului „Orele liniștite” pentru un confort senzorial  

sporit al vizitatorilor cu dizabilități; refacerea buletinelor de determinare în urma expertizării 

locurilor de muncă din cadrul MNINGA. 

În anul 2021 au avut loc patru întruniri ale Consiliului Științific în care au fost abordate 

următoarele tematici: 
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• programe de activități propuse pentru anul 2021; Propunerea proiectului de cercetare 

„Diversitatea faunistică a Bucureștiului”; 

• oportunitatea și condițiile participării Muzeului, în asociere, la licitația lansată în cadrul 

proiectului SMIS 2014+ 137866 „Servicii realizare studii pentru revizuirea planului de 

management și revizuirea planului de management în vederea implementării unor 

activități/sub-activități din cadrul proiectului la „Implementarea masurilor necesare 

pentru revizuirea planului de management și promovarea Parcului Natural Lunca 

Mureșului și ariile protejate conexe”, cod SMIS 137866”, în care muzeul să își asume 

serviciile de „Realizare studiu de reinventariere a speciilor de interes comunitar și 

național de micro-mamifere și nevertebrate din RONPA0926 Parcul Natural Lunca 

Mureșului și ariile naturale protejate conexe, evaluarea stării de conservare a 

acestora”. De asemenea, a fost stabilită echipa de specialiști cu care Muzeul va 

participa la această licitație; 

• oportunitatea și condițiile participării Muzeului, în asociere, la licitația lansată în cadrul 

proiectului SMIS 2014+ 124398 „Servicii pentru „Elaborarea studiilor care vor sta la 

baza Planurilor de management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 

A.2.1A.2.11. și Elaborarea planurilor de management pentru cele 7 situri Natura 2000 

și 2 arii naturale protejate de interes național vizate de proiect A.3.1 A.3.2.” în cadrul 

proiectului cod SMIS 124398 „Elaborarea planurilor de management pentru siturile 

Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, 

ROSCI0400 Șieu Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, 

ROSCI0095 La Sărătura, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei Sângeorzu Nou și 

ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de 

Sărățel și 2208 La Sărătura””, în care muzeul să își asume serviciile de realizare a 

studiilor asupra speciilor de interes comunitar și naţional de pești și nevertebrate, 

precum și specii invazive. De asemenea, a fost stabilită echipa de specialiști cu care 

Muzeul va participa la această licitație; 

• analiza oportunității amânării celui de-al 11-lea Congres Internațional de Zoologie al 

Muzeului „Grigore Antipa”, cu scopul organizării acestuia în cursul anului 2022, cu 

prezența fizică a participanților înscriși. 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare); 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a funcționat în perioada raportată  

având la bază un număr de 60 posturi, dintre care 7 funcții de conducere și 53 funcții de 

execuție. 

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. 

Venitul mediu net în anul 2021 a fost de 3750 ron. 

 

4.1. Având în vedere posibilitatea organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante, în baza art.27, alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada raportată au fost 

organizate concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi: muzeograf gr. IA, economist 

specialist gr. IA, muncitor calificat tr. I – fochist, consilier juridic debutant (post inițial de 
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consilier juridic gr. IA scos la concurs – nu s-a prezentat niciun candidat, ulterior fiind 

transformat și aprobat prin statul de funcții, în consilier juridic debutant). 

Astfel, la data de 31.12.2021, în statul de funcții al MNINGA cu un număr de 60 de posturi 

aprobate, se regăsesc 2 posturi vacante (2 posturi de conducere). 

 

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

lucru existente, în vederea desfășurării activității salariaților, în bune condiții. 

În anul 2021 nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare. 

 

4.2. În perioada raportată au fost necesare 60 de delegări de competență de către 

managerul instituției, datorită unor deplasări interne/externe sau efectuării concediului de 

odihnă/medical/fără plată. 

 

4.3. Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru salariații 

MNINGA conform legislației în vigoare (Ordinul MCIN nr. 2093/15.02.2018 de aprobare a 

Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului 

contractual din cadrul aparatului  propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

precum și din cadrul unităților care funcționează în subordinea ori sub coordonarea 

acestuia), 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. 

4.4. În limita bugetului alocat, a Planului de formare profesională pentru anul 2021, cu 

scopul de a spori potențialul și abilitățile angajaților în vederea atingerii obiectivelor instituției, 

MNINGA a sprijinit angajații în perfecționarea profesională, aceștia urmând cursuri de 

formare/perfecționare, după cum urmează: 

• curs de Muzeograf/Etapa II organizat de Institutul Național pentru Cercetare și 

Formare Culturală (a participat un salariat din cadrul Biroului Relații Publice, 

Marketing Cultural și Programe Educaționale); 

 

V. Lucrul cu voluntari 

În desfășurarea activităților Muzeului au fost implicați și voluntari: 

• 4 voluntari în cadrul Compartimentului Biologie Moleculară, voluntarii venind și 

exprimându-și dorința de colaborare cu entuziasm și dorință de implicare pentru 

deprinderea de noi cunoștiințe în domeniul științelor naturii și al biologiei moleculare, 

dezvoltarea abilităților de lucru într-un laborator de biologie moleculară; 

• 1 voluntar în cadrul Compartimentului Taxidermie Restaurare cu interese de 

dezvoltare în deprinderea de cunoștințe în domeniul taxidermiei și dezvoltarea 

abilităților de lucru într-un laborator de specialitate. 

 

VI. Parteneriate 

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunități; 

În anul 2021, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a colaborat cu 

următoarele instituții și organizații culturale: 
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• Ministerul Culturii (colaborare în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a 

României) 

• Muzeul Național de Istorie a României (expoziția temporară „Moon Impact - a 

geological story”) 

• Muzeul Național Cotroceni (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa 

și Regii României 1892 1944”) 

• Muzeul Național Peleș (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și 

Regii României 1892 1944”), 

• Muzeul Municipiului București (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore 

Antipa și Regii României 1892 1944”), 

• Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural (expoziția temporară „O Prietenie 

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

• Complexul Muzeal Național Neamț Muzeul de Artă Piatra-Neamț (expoziția 

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

• Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați (expoziția 

temporară „Pe culmile Carpaților”), 

• Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”, Centrul Muzeal Ecoturistic 

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

• Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi (expoziția temporară „Ex Libris Antipa”) 

• Ambasada Federației Ruse la București (expoziția temporară „#5Rusia – File din 

natură”), 

• Casa Rusă din București (expoziția temporară „#5Rusia – File din natură”), 

•  

• Ambasada Israelului în România (expoziția temporară „Israel– File din natură”), 

• Reptiland SRL (expoziția temporară „Reptilia”), 

• Historia (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 

1892 1944”), 

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

• Armada (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii României 

1892 1944”), 

• New Folder (expoziția temporară „O Prietenie Regală: Grigore Antipa și Regii 

României 1892 1944”), 

• Asociația Undercloud („Festivalul de Teatru Independent de Orice – 

UNDERCLOUD”), 

• Uniunea Studenților din România („Festivalul Studenților din România – Unifest”), 

• Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare („Festivalul 

M.O.F.T. – Muzee, Operă, Film, Teatru”), 

• Editura Humanitas (evenimentul „Călătorie în jurul omului”), 

 

În anul 2021, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a colaborat cu 35 de 

instituții de învățământ superior, cercetare sau/și active în domeniul protecției mediului ( 

universități, 11 institute de cercetare, 1 regie autonomă, 5 asociații (ONG-uri), 9 administrații 

de parcuri naționale/naturale, 1 minister): 

• Universitatea din București – Facultatea de Biologie (sub-programul „Evaluarea 

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

• Universitatea „Ovidius” Constanța (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 
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• Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (sub-

programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale”); 

• Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea 

sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și 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 instituții de profil și achiziții”); 

• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (sub-programul „Evaluarea 

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

• Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

• Universitatea Transilvania din Brașov (proiectul Completarea nivelului de 

cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de 

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

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

• Universitatea de Vest din Timișoara (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

• Universitatea Națională de Arte din București (expozițiile temporare „Imaginează-

ți! Creații textile inspirate din natură” și „ARcTic | Save the Blue Planet”) 

• Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Administrație și 

Management Public, 

• 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”); 

• 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); 

• 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”); 

• 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); 

• 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); 

• Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța 

(proiectul Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea 
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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); 

• Institutul Geologic al României Muzeul Național de Geologie (protocol de 

colaborare semnat); 

• 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); 

• 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); 

• 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); 

• Institutul de Speologie „Emil Racoviță” din Cluj, Academia Română (proiectul 

„EVO-DEVO-CAVE Convergent evolution, development and adaptations of 

crustaceans from chemosynthesis-based cave ecosystems”); 

• Institutul de Cercetări Biologice, Iași (proiectul „Identificarea, caracterizarea 

biochimică şi moleculară a unor tulpini rizobiene indigene în vederea utilizării lor ca 

biofertilizatori şi bioremediatori”); 

• Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) 

(„Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021„ReCoN-nect – The Green Deal: Research 

communications to CommuNities”), 

• 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”); 

• 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”); 

• Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (Focșani, România) (sub-

programul „Evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și 

mondiale”); 

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

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

• 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); 

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (sub-programul „Evaluarea 

diversității taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 
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• Administrația Parcului Național Ceahlău, Durău, jud. Neamț (sub-programul 

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

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

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

• Administrația Parcului Național Munții Rodnei (sub-programul „Evaluarea 

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

• Administrația Parcului Național Retezat (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

• Administrația Parcului Național Cheile Nerei Beușnița (sub-programul „Evaluarea 

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

• Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului (sub-programul 

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

• Administrația Parcului Natural Porțile de Fier (sub-programul „Evaluarea 

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

• Administrația Parcului Natural Apuseni (sub-programul „Evaluarea diversității 

taxonomice și genetice a faunei naționale și mondiale”); 

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (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); 

 

În anul 2021, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a colaborat cu 16 de 

instituții internaționale din 11 țări (Franța, Austria, Belgia, Bulgaria, China, Germania, Rusia, 

India, Polonia, Slovacia și Ucraina): 

• Le Centre National de Recherche Scientifique CNRS, France (protocol pentru 

găzduirea expoziției „Moon Impact – a geological story”) 

• Université Claude Bernard – Lyon 1, France (protocol pentru găzduirea 

expoziției „Moon Impact – a geological story”) 

• Ecole Normale Supérieure de Lyon, France (protocol pentru găzduirea 

expoziției „Moon Impact – a geological story”) 

• Université Jean-Monnet – Saint-Etienne, France (protocol pentru găzduirea 

expoziției „Moon Impact – a geological story”) 

• Universitatea din Viena; 

• 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”); 

• Guangdong Institute of Applied Biological Resources (Guangzhou, China) 

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

genetice a faunei naționale și mondiale”); 

• Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria; 

• Department of Biogeography, Trier University, Trier, Germania; 

• Societatea Geografică Rusă (expoziția temporară „#5Rusia – File din natură”), 

• Dr. Elena Iulia Iorgu Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Science, 

Svolen, Slovakia; Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria; 

• Drd. Alexandra Florina Popa Colaborare cu cercetătorul Piotr Olszewski 

(Department of Ecology and Biogeography, Nicolaus Copernicus University, Lwowska 

1, 87-100 Toruń, Poland) în scopul realizării unui studiu de modelare a distribuției la 

nivel european a speciei Philanthus triangulum (Hymenoptera, Crabronidae) în două 
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perioade de timp (2040-2060 și 2060-2080), luând în considerare schimbările 

climatice. Activități: discuții despre situația speciei Philanthus triangulum în România, 

trimitere informații privind datele de colectare pentru cele 151 de exemplare aflate în 

cadrul colecției MNINGA. 

• Dr. Oana Popa & Dr. Luis Popa colaborare cu Dr. Andres Arias, Universitatea din 

Oviedo și cu Dr. Serge Utevsky Universitatea din Kharkiv, Ucraina, la elaborarea 

manuscrisului Untangling the Gordian knot of Iberian medicinal leeches (Hirudinea: 

Hirudinida: Hirudo) using molecules and morphology. 

• Dr. Oana Paula Popa, Dr. Elena Iulia Iorgu, Dr. Gabriel Chișamera – colaborare cu 

Prof. Johan Michaux, Universitatea din Liege, Belgia. 

• Dr. Andrei Ștefan – colaborare cu Prof. Jean-François Flot, Université Libre de 

Bruxelles, Evolutionary Biology & Ecology Lab, (proiect bilateral de colaborare 

„Genome size in a big world: can geographic distribution explain nuclear DNA content 

in water-scorpions (Nepa sp.)?”) 

• Dr. Ana Maria Krapal colaborare cu Dr. Rudolf Kapeller, Biology Center, 

Landesmuseum of Upper Austria, Linz, Austria 

VII. Procesul de achiziții publice 

Nr. 
crt. 

Tip 
document 

Număr/data 
contract  

Denumire 
furnizor/prestator/exec

utant castigator 
Obiectul contractului 

Perioada 
contractuala 

Valoare 
plată /lună  
(fără TVA) 

Procedur
a de 

achizitii 
publice 
folosita  

1 Contract  
3235/17.12.2

020 
RER ECOLOGIC SERVICE 
BUCUREȘTI - REBU S.A. 

Servicii publice de 
salubrizare(precolectare,  

colectare, transport și 
depozitare deșeuri 

solide 
01.01.2021 - 
31.12.2021 

555 
Achizitie 
directa 

2 
Act 

aditional 

Act aditional 
nr. 1 la Contr.  
3235/17.12.2

020 

RER ECOLOGIC SERVICE 
BUCUREȘTI - REBU S.A. 

Servicii publice de 
salubrizare(precolectare,  

colectare, transport și 
depozitare deșeuri 

solide (modificare tarif 
colectare deșeuri) 

01.04.2021 - 
31.12.2021 

0.00 
Achizitie 
directa 

3 
Act 

aditional 

Act aditional 
nr. 5 la Contr.  
928/04.04.20

17 

S.C. INFO TOTAL S.R.L. 

Asigurarea bunei 
funcționări a sistemului 

integrat de  
contabilitate, gestiune, 

mijloace fixe, salarii, 
Contab SQL 

01.01.2021-
31.12.2021 

1,606.50 
Achizitie 
directa 

4 Contract  6/04.01.2021 
Cabinet individual de 
Avocat ”Vasile Mihai” 

Asigurarea consultanței 
juridice prin 

redactarea/avizarea  
proiectelor de contracte, 
alte angajamente legale, 

decizii,  
coresponedență de 

specialitate, etc. 

04.01.2021-
30.04.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 

5 Contract  
1176/28.04.2

021 
Cabinet individual de 
Avocat ”Vasile Mihai” 

Asigurarea consultanței 
juridice prin 

redactarea/avizarea  
proiectelor de contracte, 
alte angajamente legale, 

decizii,  
coresponedență de 

specialitate, etc. 

01.05.2021-
30.09.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 
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6 Contract  
2963/01.10.2

021 
Cabinet individual de 
Avocat ”Vasile Mihai” 

Asigurarea consultanței 
juridice prin 

redactarea/avizarea  
proiectelor de contracte, 
alte angajamente legale, 

decizii,  
coresponedență de 

specialitate, etc. 

01.05.2021-
30.09.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 

7 Contract  
85/08.01.202

1 
S.C. Magnus Cleaning 
Management S.R.L. 

Servicii dezinfecție 
ecologică prin nebulizare 

3d 
31.01.2021 11,549.98 

Achizitie 
directa 

8 Contract  
2940/30.09.2

021 
S.C. Magnus Cleaning 
Management S.R.L. 

Servicii dezinfecție 
ecologică prin nebulizare 

3d 

01.10.2021-
31.12.2021 

12,603.15 
Achizitie 
directa 

9 Contract  5/04.01.2021 
S.C. Control Arhisoft 
Management S.R.L. 

Suport tehnic și 
mentenanță lunara 
platforma s-SCIM 

01.01.2021-
30.04.2021 

2,700.00 
Achizitie 
directa 

10 Contract  
1064/21.04.2

021 
SC Control Arhisoft 
Management SRL 

Suport tehnic și 
mentenanță lunara 
platforma s-SCIM 

01.05.2021-
30.09.2021 

2,700.00 
Achizitie 
directa 

11 Contract  
2159/22.09.2

021 
SC Control Arhisoft 
Management SRL 

Suport tehnic și 
mentenanță lunara 
platforma s-SCIM 

01.10.2021-
31.12.2021 

2,700.00 
Achizitie 
directa 

12 Contract  
3475/30.12.2

020 

Cătălina-Gabriela 
Bulborea 

Cabinet individual de 
Arhitectură 

Servicii de consultanță 
de arhitectură, 
întocmirea de  

documentații de 
specialitate: 

documentații pentru 
achiziții de specialitate, 

teme de proiectare, 
documentații pentru 
obținerea de avize, 

acorduri, autorizații de 
specialitate 

01.01.2021-
28.02.2021 

5,800.00 
Achizitie 
directa 

13 
Act 

aditional 
Act adițional 

nr.  
1/19.02.2021 

la 
Contr. nr. 
3475 din 

30.12.2020 

Cătălina-Gabriela 
Bulborea 

Cabinet individual de 
Arhitectură 

Servicii de consultanță 
de arhitectură, 
întocmirea de  

documentații de 
specialitate: 

documentații pentru 
achiziții de specialitate, 

teme de proiectare, 
documentații pentru 
obținerea de avize, 

acorduri, autorizații de 
specialitate 

01.03.2021 - 
31.03.2021 

5,800.00 
Achizitie 
directa 
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14 Contract  
737/30.03.20

21 

Cătălina-Gabriela 
Bulborea 

Cabinet individual de 
Arhitectură 

Servicii de consultanță 
de arhitectură, 
întocmirea de  

documentații de 
specialitate: 

documentații pentru 
achiziții de specialitate, 

teme de proiectare, 
documentații pentru 
obținerea de avize, 

acorduri, autorizații de 
specialitate 

01.04.2021 - 
30.04.2021 

5,800.00 
Achizitie 
directa 

15 Contract  
1199/28.04.2

021 

Cătălina-Gabriela 
Bulborea 

Cabinet individual de 
Arhitectură 

Servicii de consultanță 
de arhitectură, 
întocmirea de  

documentații de 
specialitate: 

documentații pentru 
achiziții de specialitate, 

teme de proiectare, 
documentații pentru 
obținerea de avize, 

acorduri, autorizații de 
specialitate 

01.05.2021 - 
30.09.2021 

5,800.00 
Achizitie 
directa 

16 Contract  
2847/22.09.2

021 

Cătălina-Gabriela 
Bulborea 

Cabinet individual de 
Arhitectură 

Servicii de consultanță 
de arhitectură, 
întocmirea de  

documentații de 
specialitate: 

documentații pentru 
achiziții de specialitate, 

teme de proiectare, 
documentații pentru 
obținerea de avize, 

acorduri, autorizații de 
specialitate 

01.10.2021 - 
31.12.2021 

5,800.00 
Achizitie 
directa 

17 
Act 

aditional 

Act adițional 
nr. 

1/30.12.2020 
la Contr. 

1296/29.05.2
020 

SC Werk Energy SRL 
Servicii furnizare energie 

electrică 
01.01.2021-
30.04.2021 

55,552.78 

Procedur
a 

simplifica
ta 

18 Contract  
3467/30.12.2

020 
SC Global HR Company 

SRL 
Servicii de organizare 

aparare împotriva 
incendiilor 

01.01.2021-
30.04.2021 

800 
Achizitie 
directa 

19 Contract  
3469/30.12.2

020 
SC Global HR Company 

SRL 

Servicii de apărare civilă, 
supraveghere și 

verificare tehnică a  
instalațiilor, asistență 

SSM/Cercetare în cazul 
unui accident de muncă 

01.01.2021-
30.04.2021 

800 
Achizitie 
directa 

20 Contract  
1061/21.04.2

021 
SC Global HR Company 

SRL 
Servicii de organizare 

aparare împotriva 
incendiilor 

01.05.2021-
30.09.2021 

800 
Achizitie 
directa 

21 Contract  
1227/29.04.2

021 
SC Global HR Company 

SRL 

Servicii de apărare civilă, 
supraveghere și 

verificare tehnică a  
instalațiilor, asistență 

SSM/Cercetare în cazul 
unui accident de muncă 

01.05.2021-
30.09.2021 

800 
Achizitie 
directa 
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22 Contract  
2836/22.09.2

021 
SC Global HR Company 

SRL 

Servicii de apărare civilă, 
supraveghere și 

verificare tehnică a  
instalațiilor, asistență 

SSM/Cercetare în cazul 
unui accident de muncă 

01.10.2021-
31.12.2021 

800 
Achizitie 
directa 

23 Contract  
2837/22.09.2

021 
SC Global HR Company 

SRL 
Servicii de organizare 

aparare împotriva 
incendiilor 

01.10.2021-
31.12.2021 

800 
Achizitie 
directa 

24 Contract  
3468/30.12.2

020 
SC Gerom International 

Prodimex SRL 

Executarea de lucrări 
lunare de service și 

mentenanță ptr. 
sistemele de securitate 

(sist antiefracție, 
detecție incendiu, 

supraveghere video și 
sistem control 
acces/pontaj) 

01.01.2021-
30.04.2021 

2,599.00 
Achizitie 
directa 

25 Contract  
1104/23.04.2

021 
SC Gerom International 

Prodimex SRL 

Executarea de lucrări 
lunare de service și 

mentenanță ptr. 
sistemele de securitate 

(sist antiefracție, 
detecție incendiu, 

supraveghere video și 
sistem control 
acces/pontaj) 

01.05.2021-
01.10.2021 

2,599.00 
Achizitie 
directa 

26 Contract  
2829/22.09.2

021 
SC Gerom International 

Prodimex SRL 

Executarea de lucrări 
lunare de service și 

mentenanță ptr. 
sistemele de securitate 

(sist antiefracție, 
detecție incendiu, 

supraveghere video și 
sistem control 
acces/pontaj) 

01.10.2021-
01.01.2022 

2,599.00 
Achizitie 
directa 

27 Contract  
3482/30.12.2

020 
SC Mediatrust România 

SRL 
Servicii de monitorizare 

a presei 
01.01.2021-
30.04.2021 

1,410.00 
Achizitie 
directa 

28 Contract  
1110/26.04.2

021 
SC Mediatrust România 

SRL 
Servicii de monitorizare 

a presei 
01.05.2021-
30.09.2021 

1,450.00 
Achizitie 
directa 

29 Contract  
2845/22.09.2

021 
SC Mediatrust România 

SRL 
Servicii de monitorizare 

a presei 
01.10.2021-
31.12.2021 

1,450.00 
Achizitie 
directa 

30 Contract  
3463/30.12.2

020 
SC BEST BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 
Servicii de întreținere a 

rețelei de telefonie 
MNINGA 

01.01.2021-
30.04.2021 

650 
Achizitie 
directa 
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31 Contract  
Contr. 

1026/20.04.2
021 

SC BEST BUSINESS 
SOLUTIONS SRL 

Servicii de întreținere a 
rețelei de telefonie 

MNINGA 

01.05.2021-
30.09.2021 

650 
Achizitie 
directa 

32 Contract  
Contr. 

2945/30.09.2
021 

SC BEST BUSINESS 
SOLUTIONS SRL 

Servicii de întreținere a 
rețelei de telefonie 

MNINGA 

01.10.2021-
31.12.2021 

650 
Achizitie 
directa 

33 Contract  
3485/30.12.2

020 
SC INSIDE Media SRL 

Servicii de hosting 
pentru site-ul MNINGA 

01.01.2021-
31.12.2021 

342 
Achizitie 
directa 

34 Contract  
3461/30.12.2

020 
SC Coral Farm Reef SRL 

Servicii de 
întreținere/mentenanță 
pentru acvariu decorativ 

01.01.2021-
30.04.2021 

900 
Achizitie 
directa 

35 Contract  
1043/20.04.2

021 
SC Coral Farm Reef SRL 

Servicii de 
întreținere/mentenanță 
pentru acvariu decorativ 

01.05.2021-
30.09.2021 

900 
Achizitie 
directa 

36 Contract  
2854/23.09.2

021 
SC Coral Farm Reef SRL 

Servicii de 
întreținere/mentenanță 
pentru acvariu decorativ 

01.10.2021-
31.12.2021 

900 
Achizitie 
directa 

37 Contract  
3455/30.12.2

020 
SC Color Science SRL 

Servicii de 
tehnoredactare 
computerizată 

01.01.2021-
30.04.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 

38 Contract  
1190/28.04.2

021 
SC Color Science SRL 

Servicii de 
tehnoredactare 
computerizată 

01.05.2021-
30.09.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 

39 Contract  
1190/28.04.2

021 
SC Color Science SRL 

Servicii de 
tehnoredactare 
computerizată 

01.10.2021-
31.12.2021 

6,000.00 
Achizitie 
directa 

40 
Act 

aditional 

Act adițional 
1 

la Contractul 
nr. 

85/08.01.202
1 

SC Magnus Cleaning 
Management SRL 

Servicii dezinfecție 
ecologică prin nebulizare 

3d 
31.01.2021 83.7 

Achizitie 
directa 
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41 Contract  
241/29.01.20

21 
SC Magnus Cleaning 

Management SRL 

Servicii dezinfecție 
ecologică prin nebulizare 

3d 

01.02.2021-
28.02.2021 

11,633.68 
Achizitie 
directa 

42 Contract  
3490/30.12.2

020 
SC MaxTech Sistem SRL Servicii de mentenanță 

și service a sistemelor 
fiscale și  

anexele acestora 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

100 
Achizitie 
directa 

43 
Act 

aditional 

3416/30.12.2
020 

Act aditional 
nr. 2 din  

30.12.2020 la 
Contractul 

nr. 
1585/29.06.2

020 

SC DMS PROTECT 
SERVICES SRL 

Servicii de pază și 
protecție 

01.01.2021-
30.04.2021 

19,001.00 
Achizitie 
directa 

44 
Act 

aditional 

247/29.01.20
21 

Act aditional 
nr. 3 din  

29.01.2021 la 
Contractul 

1585/29.06.2
020 

SC DMS PROTECT 
SERVICES SRL 

Servicii de pază și 
protecție 

01.01.2021-
30.04.2021 

370.46 
Achizitie 
directa 

45 
Act 

aditional 
1135/26.04.2

021 
SC DMS PROTECT 

SERVICES SRL 
Servicii de pază și 

protecție 
01.05.2021-
31.12.2021 

14,624.11 
Achizitie 
directa 

46 
Act 

aditional 

Act adițional 
nr. 1 din  

31.05.2021 la  
Contr.1135/2

6.04.2021 

SC DMS PROTECT 
SERVICES SRL 

Servicii de pază și 
protecție 

31.12.2021 9,386.00 
Achizitie 
directa 

47 Contract  
2953/30.09.2

021 
SC DMS PROTECT 

SERVICES SRL 
Servicii de monitorizare 

și intervenție rapidă 
01.10.2021-
31.12.2021 

500 
Achizitie 
directa 

48 
Act 

aditional 

3418/30.12.2
020 

Act adițional 
nr. 1 din 

30.12.2020 la 
Contractul 

4283/30.12.2
019 

SC MULTISOFT SRL 

Servicii de asistență 
tehnică specifică 

instituțiilor 
bugetare - modul ALOP 

(Angajamente bugetare) 

01.01.2021 - 
31.01.2021 

175 
Achizitie 
directa 

49 Contract  
142/18.01.20

21 
SC MULTISOFT SRL 

Servicii de asistență 
tehnică specifică 

instituțiilor 
bugetare - modul ALOP 

(Angajamente bugetare) 

02.02.2021 - 
31.01.2022 

175 
Achizitie 
directa 
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50 
Act 

aditional 

3415/30.12.2
020 

Act adițional 
nr. 1 din 

data 
30.12.2020 la 

Contractul 
1635/02.07.2

020 

SC PERLA ECO CLIN SRL 
Servicii de curațenie la 

sediul MNINGA 
01.01.2021 
30.04.2021 

18,290.90 

Procedur
a 

simplifica
ta 

51 Contract  
1274/06.05.2

021 
SC PERLA ECO CLIN SRL 

Servicii de curațenie la 
sediul MNINGA 

06.05.2021-
31.12.2021 

18,011.39 

Procedur
a 

simplifica
ta 

52 Contract  
443/22.02.20

21 
SC SERVICE 

CALCULATOARE SRL 

Servicii de mentenanță a 
sistemelor de calcul 

montate în  
expoziția permanentă, 
precum și a celor aflate 
în depozitul MNINGA 

01.03.2021 - 
30.04.2021 

1,100.00 
Achizitie 
directa 

53 Contract  
1201/28.04.2

021 
SC SERVICE 

CALCULATOARE SRL 

Servicii de mentenanță a 
sistemelor de calcul 

montate în  
expoziția permanentă, 
precum și a celor aflate 
în depozitul MNINGA 

01.05.2021-
30.09.2021 

1,100.00 
Achizitie 
directa 

54 Contract  
2858/23.09.2

021 
SC SERVICE 

CALCULATOARE SRL 

Servicii de mentenanță a 
sistemelor de calcul 

montate în  
expoziția permanentă, 
precum și a celor aflate 
în depozitul MNINGA 

01.10.2021-
31.12.2021 

1,100.00 
Achizitie 
directa 

55 
Act 

aditional 

Act adițional 
nr. 1A la  
Contr nr. 
00062008 

din 
01.03.2020 

ENGIE ROMÂNIA S.A. Furnizare gaze naturale 
01.01.2021 - 
30.04.2021 

  
Achizitie 
directa 

56 Contract  
00073476/01

.05.2021 
ENGIE ROMÂNIA S.A. Furnizare gaze naturale 

01.05.2021 - 
31.12.2022 

  
Achizitie 
directa 

57 Contract  
3506/30.12.2

020 
S.C. ALI ELECTRONIC 
CASH SYSTEMS S.R.L. 

Service, asistență 
tehnică și revizii tehnice 

ptr. aparatele de  
arcat electronice fiscale. 
( 4 case de marcat x 30 

lei/lună) 

01.01.2021-
31.12.2021 

120 
Achizitie 
directa 

58 Contract  
531/03.03.20

21 
S.C. Gerom International 

Prodimex S.R.L. 
Servicii furnizare licență 

aplicație pontaj 
01.04.2021-
31.03.2022 

157.79 
Achizitie 
directa 

59 Contract  
3473/30.12.2

020 
PRO ACCES ELEVATOR 

S.R.L. 

Servicii de întreținere și 
reparare a liftului ptr. 

persoane cu 
dizabilități. 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

132.08 
Achizitie 
directa 
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60 Contract  
3459/30.12.2

020 
S.C. CARO SERVICE S.R.L. 

Servicii de întreținere și 
reparare a 

imprimantelor/ 
fotocopiatoarelor 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

540 
Achizitie 
directa 

61 Contract  
1025/20.04.2

021 
S.C. CARO SERVICE S.R.L. 

Servicii de întreținere și 
reparare a 

imprimantelor/ 
fotocopiatoarelor 

01.05.2021 - 
30.09.2021 

540 
Achizitie 
directa 

62 Contract  
2833/22.09.2

021 
S.C. CARO SERVICE S.R.L. 

Servicii de întreținere și 
reparare a 

imprimantelor/ 
fotocopiatoarelor 

01.10.2021 - 
31.12.2021 

540 
Achizitie 
directa 

63 Contract  
3394/29.12.2

020 
S.C. HIEROPOLIS GRUP 

CONSULTING S.R.L. 
Leasing de personal 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

10,948.74 
Achizitie 
directa 

64 Contract  
1057/21.04.2

021 
S.C. HIEROPOLIS GRUP 

CONSULTING S.R.L. 
Leasing de personal 

01.05.2021-
30.09.2021 

10,948.74 
Achizitie 
directa 

65 Contract  
2938/30.09.2

021 
S.C. HIEROPOLIS GRUP 

CONSULTING S.R.L. 
Leasing de personal 

01.10.2021-
31.12.2021 

32,486.22 
Achizitie 
directa 

66 Contract  
530/03.03.20

21 
S.C. Magnus Cleaning 
Management S.R.L. 

Servicii de dezinfectie 
ecologică prin nebulizare 

05.03.2021 - 
29.03.2021 

11,633.68 
Achizitie 
directa 

67 Contract  
505/26.02.20

20 

Institutul Național ptr. 
Cercetare 

și Formare Culturală 

Serviciu de formare 
profesională - Etapa II 

15.03.2021 - 
26.03.2021 

1,500.00 
Achizitie 
directa 

68 Contract  
34/09.03.202

1 

Institutul Național ptr. 
Cercetare 

și Formare Culturală 

Serviciu de formare 
profesională - Etapa II 

15.03.2021 - 
26.03.2021 

1,500.00 
Achizitie 
directa 

69 Contract  
518/02.03.20

21 
SC SHOWMINE TECH SRL 

Servicii mentenanță la 
sistemul de iluminat din 

expunerea  
publică. 

02.03.2021 - 
01.04.2021 

2,000.00 
Achizitie 
directa 
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70 Contract  
2832/22.09.2

021 
SC SHOWMINE TECH SRL 

Servicii mentenanță la 
sistemul de iluminat din 

expunerea  
publică. 

09.10.2021 - 
09.01.2022 

2,000.00 
Achizitie 
directa 

71 Contract  
735/30.03.20

21 
SC Magnus Cleaning 

Management SRL 
Servicii de dezinfectie 

ecologică prin nebulizare 
02.04.2021-
03.05.2021 

14,542.10 
Achizitie 
directa 

72 Contract  
1024/20.04.2

021 
SC Magnus Cleaning 

Management SRL 
Servicii de dezinfectie 

ecologică prin nebulizare 
04.05.2021-
30.09.2021 

12,215.36 
Achizitie 
directa 

73 Contract  
3481/30.12.2

020 
SC 2BCOM THINK TEAM 

SRL 
Servicii mentenanță 

lunară website 
01.01.2021-
30.04.2021 

1,387.00 
Achizitie 
directa 

74 Contract  
1157/27.04.2

021 
SC 2BCOM THINK TEAM 

SRL 
Servicii mentenanță 

lunară website 
01.05.2021-
30.09.2021 

1,387.00 
Achizitie 
directa 

75 Contract  
350/10.02.20

21 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de gestionare a 
modulului de gestionare 

a  
biletelor online 

10.02.2021-
10.03.2021 

10,480.00 
Achizitie 
directa 

76 Contract  
3480/30.12.2

020 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de asistență 
tehnică ptr. sistemul de 

emitere a biletelor 
de intrare 

01.01.2021-
30.04.2021 

800 
Achizitie 
directa 

77 Contract  
3484/30.12.2

020 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de asistență 
tehnică și update soft de 

gestiune MATX, 
servicii de actualizare 

informatică 

01.01.2021-
30.04.2021 

400 
Achizitie 
directa 

78 Contract  
2121/22.07.2

021 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de realizare 
bilete personalizate de 

tip fan-fold 
ptr. noul sistem de 

eliberare și imprimare 

22.07.2021-
31.08.2021 

14,000.00 
Achizitie 
directa 

79 Contract  
2834/22.09.2

021 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de asistență 
tehnică și update soft de 

gestiune MATX, 
servicii de actualizare 

informatică 

01.10.2021-
31.12.2021 

400 
Achizitie 
directa 
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80 Contract  
2835/22.09.2

021 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de asistență 
tehnică ptr. sistemul de 

emitere a biletelor 
de intrare 

01.10.2021-
31.12.2021 

800 
Achizitie 
directa 

81 Contract  
3223/28.10.2

021 
SC OVAL BUSINESS 

SOLUTIONS SRL 

Servicii de realizare 
bilete personalizate de 

tip fan-fold 
ptr. noul sistem de 

eliberare și imprimare 

28.10.2021-
30.11.2021 

28,000.00 
Achizitie 
directa 

82 Contract  
1028/20.04.2

021 

SC LYNX LYNX 
BUCHAREST 

URBANWEAR SRL 

Servicii dezvoltare 
concepte grafice și 

adaptarea creației ptr. 
evenimente MNINGA 

20.04.2021-
30.09.2021 

29,700.00 
Achizitie 
directa 

83 
Act 

aditional 

Act adițional 
nr. 1 din  

17.06.2021 la  
Contr. nr. 

1028/20.04.2
021 

SC LYNX LYNX 
BUCHAREST 

URBANWEAR SRL 

Servicii dezvoltare 
concepte grafice și 

adaptarea creației ptr. 
evenimente MNINGA 

20.04.2021-
30.06.2021 

0 
Achizitie 
directa 

84 Contract  
957/15.04.20

21 
SC LINDSTROM SRL 

Servicii închiriere și 
întreținere (spălat, 

curățat, etc...) carpete 
profesionale de trafic. 

01.05.2021-
30.09.2021 

766.48 
Achizitie 
directa 

85 Contract  
2947/30.09.2

021 
SC LINDSTROM SRL 

Servicii închiriere și 
întreținere (spălat, 

curățat, etc...) carpete 
profesionale de trafic. 

01.10.2021-
31.12.2021 

2,438.80 
Achizitie 
directa 

86 Contract  
3209/27.10.2

021 
SC TIPOGRAFIA EVEREST 

2001 SRL 
Servicii de tipărire și 

livrare pliante bilingve 
27.10.2021 - 
15.11.2021 

8,400.00 
Achizitie 
directa 

87 Contract  

11/21.04.202
1 

1060/21.04.2
021 

SC STINGOMAT PROD 
COM SRL 

Servicii de 
revizii/verificări 

preventive periodice la 
instalațiile 

de limitare și stingere a 
incendiilor. 

01.05.2021-
31.12.2021 

2,062.00 
Achizitie 
directa 

88 Contract  
1133/26.04.2

021 
E.ON ENERGIE ROMÂNIA 

SRL 
Servicii furnizare energie 

electrică 
01.05.2021-
31.12.2021 

23,101.97 
Achizitie 
directa 

89 Contract  
1027/20.04.2

021 
SC PRO ACCES 
ELEVATOR SRL 

Servicii de reparare și 
întreținere a liftului ptr. 

persoane cu  
dizabilități locomotorii, 
precum și efectuarea 

reviziei anuale 

01.05.2021-
30.09.2021 

790 
Achizitie 
directa 
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90 Contract  
2471/29.04.2

021 
SC PURE AQUAMIN SRL 

Furnizare apă naturală 
plată  

01.05.2021 - 
30.09.2021 

5400 
Achizitie 
directa 

91 Contract  
2578/30.09.2

021 
SC PURE AQUAMIN SRL 

Furnizare apă naturală 
plată  

01.10.2021 - 
31.12.2021 

0 
Achizitie 
directa 

92 Contract  
1364/14.05.2

021 
ORANGE ROMÂNIA 

Servicii abonament 
business 

12 luni 11,692.08 
Achizitie 
directa 

93 Contract  
1623/09.06.2

021 
SC XMOVETRANS SRL 

Servicii de transport și 
activități conexe 

acestora 
22.06.2021 6,888.00 

Achizitie 
directa 

94 Contract  
1521/03.06.2

021 
SC WORKSHOP SRL 

Servicii finalizare lucrări 
de montaj agregat de 

răcire apă cu  
condensator răcit cu aer 

marca Clint 

03.06.2021-
15.07.2021 

46,861.00 
Achizitie 
directa 

95 Contract  
1526/03.06.2

021 
SC WORKSHOP SRL Servicii livrare agregat 

de răcire apă cu 
condensator răcit cu aer 

marca Clint. 

03.06.2021-
30.06.2021 

134,265.00 
Achizitie 
directa 

96 Contract  
2122/22.07.2

021 
SC WORKSHOP SRL 

Servicii 
întreținere/mentenanță 

ptr. aparatele de 
climatizare 

aflate în dotarea 
MNINGA 

22.07.2021-
31.12.2021 

83,875 
Achizitie 
directa 

97 Contract  
3308/03.11.2

021 
SC WORKSHOP SRL Servicii livrare și 

montare ansamblu 
metalic de protecție ptr. 

chillerul marca CLINT 

03.11.2021 - 
30.11.2021 

12,586.00 
Achizitie 
directa 

98 Contract  
1888/01.07.2

021 
SC PREMIER CATERING 

& EVENTS SRL 

Servicii de catering 

02.07.2021 5,100.00 
Achizitie 
directa 

99 Contract  
2996/06.10.2

021 
SC PREMIER CATERING 

& EVENTS SRL 

Servicii de catering 

07.10.2021 2,220.00 
Achizitie 
directa 
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100 Contract  
1889/01.07.2

021 
SC FISH”N BRICKS SRL 

Servicii de dezvoltare 
concepte grafice și 

adaptarea creației ptr.  
activitățile specifice ale 

muzeului 

01.07.2021-
30.09.2021 

4,950.00 
Achizitie 
directa 

101 Contract  
2856/23.09.2

021 
SC FISH”N BRICKS SRL 

Servicii de dezvoltare 
concepte grafice și 

adaptarea creației ptr.  
activitățile specifice ale 

muzeului 

01.10.2021-
31.12.2021 

4,950.00 
Achizitie 
directa 

102 Contract  
1391/19.05.2

021 
WHITE IMAGE LOYALTY 

SRL 
Servicii de distribuție a 

mewsletter-elor bazei de 
date formată 

din aprox. 15000 abonati 

01.06.2021-
30.09.2021 

1140 
Achizitie 
directa 

103 Contract  
2971/04.10.2

021 
WHITE IMAGE LOYALTY 

SRL 
Servicii de distribuție a 

mewsletter-elor bazei de 
date formată 

din aprox. 15000 abonati 

04.10.2021-
31.12.2021 

855 
Achizitie 
directa 

104 Contract  

45/B77B/217
8711C 

AF81649/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 

Cuniță Dragoș) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 

105 Contract  

45/B77B/217
8724C 

AF81662/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 

Popa Luis-Ovidiu) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 

106 Contract  

45/B77B/217
8728C 

AF81666/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 

Stoica Adriana 
Cristinela) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 

107 Contract  

45/B77B/217
8702C 

AF81637/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 
Iancu Mariana-Camelia) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 

108 Contract  

45/B77B/217
8721C 

AF81659/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 

Adam Costică) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 

109 Contract  

45/B77B/217
8717C 

AF81655/08.
09.2021 

CERTSIGN S.A. 

Furnizare servicii de 
certificare - Certificat 

digital calificat 
(Semnatura electronica 

Stan Melanya) 

08.09.2021-
07.09.2024 

420 
Achizitie 
directa 
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110 Contract  
2612/07.09.2

021 
SC ADJECTIV 

CONSULTING SRL 
Servicii de evaluare 

riscuri de accidente și 
îmbolnaviri  

profesionale 

07.09.2021-
30.09.2021 

17800 
Achizitie 
directa 

111 Contract  
2941/30.09.2

021 
SC WOLTERS KLUWER 

ROMÂNIA SRL 
Furnizare servicii 

SINTACT (legislație 
românească) 

01.10.2021 - 
01.10.2022 

3976 
Achizitie 
directa 

112 Contract  
3404/16.11.2

021 
PRECUP ANDREI ANTON 

- PFA 
Servicii de reevaluare a 

bunurilor cu semnificație 
științifică 

16.11.2021 - 
31.12.2021 

38777 
Achizitie 
directa 

113 Contract  
3390/15.11.2

021 
SC RAFT-SERV SRL 

Servicii livrare și 
montare rafturi mobile 

15.11.2021-
15.12.2021 

28487.39 
Achizitie 
directa 

114 Contract  
2554/02.09.2

021 
SC CARION SRL Servicii de revizie 

centrale termice și 
înlocuire electrod 

ionizare 

02.09.2021-
30.09.2021 

1390 
Achizitie 
directa 

115 
Act 

aditional 

Act adițional 
nr. 1 din  

27.12.2021 
la  

Contr. 
3404/16.11.2

021 

PRECUP ANDREI ANTON 
- PFA 

Servicii de reevaluare a 
bunurilor cu semnificație 

științifică 
(majorare valoare) 

16.11.2021 - 
31.12.2021 

1137 
Achizitie 
directa 

116 Contract  
3575 din 

08.12.2021 
SC MATTE S WAY SRL 

Servicii livrare 
ansambluri de mese 

modulare Matte 
Creative 

cu blaturi din MDF 

08.12.2021 - 
31.12.2021 

7950 
Achizitie 
directa 

117 Contract  
3488/30.12.2

020 
Alexa Oana PFA 

Servicii de supraveghere 
în cadrul expoziției 

permanente 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

118 Contract  
1202/28.04.2

021 
Alexa Oana PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri MNINGA 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

119 Contract  
2950/30.09.2

021 
Alexa Oana PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri MNINGA 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

120 Contract  
3497/30.12.2

020 
Bunescu Radu Stelian 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

121 Contract  
1224/29.04.2

021 
Bunescu Radu Stelian 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

122 Contract  
2840/22.09.2

021 
Bunescu Radu Stelian 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 
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123 Contract  
3465/30.12.2

020 
Camburu Ionuț PFA 

Servicii de consultanță în 
vederea întocmirii, 

actualizării, verificării și 
propunerii de modificare 
a progr anual de achiziții 

publice 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

26000 
Achizitie 
directa 

124 Contract  
1214/29.04.2

021 
Camburu Ionuț PFA 

Servicii de consultanță în 
vederea întocmirii, 

actualizării, verificării și 
propunerii de modificare 
a progr anual de achiziții 

publice 

01.05.2021-
30.09.2021 

32500 
Achizitie 
directa 

125 Contract  
2826/22.09.2

021 
Camburu Ionuț PFA 

Servicii de consultanță în 
vederea întocmirii, 

actualizării, verificării și 
propunerii de modificare 
a progr anual de achiziții 

publice 

01.10.2021-
31.12.2021 

19500 
Achizitie 
directa 

126 Contract  
3494/30.12.2

020 
Chipuc Lucian PFA 

Servicii de administare 
stand cu vânzare din 

expoziția publică, servicii 
de consultanță în 

gestiune marketing 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15200 
Achizitie 
directa 

127 Contract  
3495/30.12.2

020 
Chipuc Lucian PFA 

Servicii de consultanță în 
domeniul relațiilor 

publice și al comunicării 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

14800 
Achizitie 
directa 

128 Contract  
3478/30.12.2

020 
Ciobanu Liviu Mircea 

Întreprindere individuală 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea 

de bază, monitorizare 
parametrii 

microclimatici și 
evaluare stare de 

conservare a 
exponatelor, servicii de 
restaurare ptr. bunurile 

din exp publică 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

16000 
Achizitie 
directa 

129 Contract  
1242/04.05.2

021 
Ciobanu Liviu Mircea 

Întreprindere individuală 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea 

de bază, monitorizare 
parametrii 

microclimatici și 
evaluare stare de 

conservare a 
exponatelor, servicii de 
restaurare ptr. bunurile 

din exp publică 

04.05.2021-
30.09.2021 

20000 
Achizitie 
directa 

130 Contract  
2914/29.09.2

021 
Ciobanu Liviu Mircea 

Întreprindere individuală 

Servicii de conservare 
preventivă în expunerea 

de bază, monitorizare 
parametrii 

microclimatici și 
evaluare stare de 

conservare a 
exponatelor, servicii de 
restaurare ptr. bunurile 

din exp publică 

01.10.2021-
31.12.2021 

12000 
Achizitie 
directa 

131 Contract  
3504/30.12.2

020 
Dinu Dionisie PFA Servicii de lăcătușărie 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

21636 
Achizitie 
directa 

132 Contract  
1194/28.04.2

021 
Dinu Dionisie PFA Servicii de lăcătușărie 

01.05.2021-
30.09.2021 

27045 
Achizitie 
directa 

133 Contract  
2827/22.09.2

021 
Dinu Dionisie PFA Servicii de lăcătușărie 

01.10.2021-
31.12.2021 

16227 
Achizitie 
directa 

134 Contract  
3474/30.12.2

020 
Dumitrică Flavius PFA 

Servicii de consultanță 
financiară și de  
management al 

documentelor financiar-
contabile 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

12000 
Achizitie 
directa 
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135 Contract  
1200/28.04.2

021 
Dumitrică Flavius PFA 

Servicii de consultanță 
financiară și de  
management al 

documentelor financiar-
contabile 

01.05.2021-
30.09.2021 

15000 
Achizitie 
directa 

136 Contract  
2916/29.09.2

021 
Dumitrică Flavius PFA 

Servicii de consultanță 
financiară și de  
management al 

documentelor financiar-
contabile 

01.10.2021-
31.12.2021 

9000 
Achizitie 
directa 

137 Contract  

Act adițional 
1 la 

Contr 
2916/29.09.2

021 

Dumitrică Flavius PFA 

Servicii de consultanță 
financiară și de  
management al 

documentelor financiar-
contabile 

01.10.2021-
14.10.2021 

1429 
Achizitie 
directa 

138 Contract  
3501/30.12.2

020 
Finică Liviu - Mihăiță PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidențe în cadrul 

expoziției permanente 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

16800 
Achizitie 
directa 

139 Contract  
1221/29.04.2

021 
Finică Liviu - Mihăiță PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidențe în cadrul 

expoziției permanente 

01.05.2021-
30.09.2021 

21000 
Achizitie 
directa 

140 Contract  
2841/22.09.2

021 
Finică Liviu - Mihăiță PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidențe în cadrul 

expoziției permanente 

01.10.2021-
31.12.2021 

12600 
Achizitie 
directa 

141 Contract  
3492/30.12.2

020 
Frățilă V. Bogdan 

Alexandru PFA 

Servicii de administrare 
sisteme de securitate 
fizică, administrarea 

serviciilor de curățenie, 
pază și telefonie 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

10572 
Achizitie 
directa 

142 Contract  
950/14.04.20

21 
Frățilă V. Bogdan 

Alexandru PFA 

Servicii de administrare 
sisteme de securitate 
fizică, administrarea 

serviciilor de curățenie, 
pază și telefonie 

01.05.2021-
30.09.2021 

13215 
Achizitie 
directa 

143 Contract  
2825/22.09.2

021 
Frățilă V. Bogdan 

Alexandru PFA 

Servicii de administrare 
sisteme de securitate 
fizică, administrarea 

serviciilor de curățenie, 
pază și telefonie 

01.10.2021-
31.12.2021 

7929 
Achizitie 
directa 

144 Contract  
3493/30.12.2

020 
Ilie Andrei PFA 

Servicii de 
supraveghereși 

îndrumare vizitatori în 
cadrul expoziției 

permanente a muzeului 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

145 Contract  
1203/28.04.2

021 
Ilie Andrei PFA 

Servicii de 
supraveghereși 

îndrumare vizitatori în 
cadrul expoziției 

permanente a muzeului 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

146 Contract  
1203/28.04.2

021 
Ilie Andrei PFA 

Servicii de 
supraveghereși 

îndrumare vizitatori în 
cadrul expoziției 

permanente a muzeului 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

147 Contract  
3471/30.12.2

020 
Ilie Marinică PFA 

Servicii lucrări de 
întreținere și reparare  
echipamente/ instalații 

sanitare 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

19000 
Achizitie 
directa 

148 Contract  
1195/28.04.2

021 
Ilie Marinică PFA 

Servicii lucrări de 
întreținere și reparare  
echipamente/ instalații 

sanitare 

01.05.2021-
30.09.2021 

23750 
Achizitie 
directa 

149 Contract  
2918/29.09.2

021 
Ilie Marinică PFA 

Servicii lucrări de 
întreținere și reparare  
echipamente/ instalații 

01.10.2021-
31.12.2021 

14250 
Achizitie 
directa 
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sanitare 

150 Contract  
3457/30.12.2

020 
Manolache M. 
Alexandra PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii) 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

11664 
Achizitie 
directa 

151 Contract  
1192/28.04.2

021 
Manolache M. 
Alexandra PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii) 

01.05.2021-
30.09.2021 

14580 
Achizitie 
directa 

152 Contract  
2949/30.09.2

021 
Manolache M. 
Alexandra PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii) 

01.10.2021-
31.12.2021 

8748 
Achizitie 
directa 

153 Contract  
3458/30.12.2

020 
Manolache M. Cristina 

PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii)- fondul de 
periodice și donațiile 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

11664 
Achizitie 
directa 

154 Contract  
1191/28.04.2

021 
Manolache M. Cristina 

PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii)- fondul de 
periodice și donațiile 

01.05.2021-
30.09.2021 

14580 
Achizitie 
directa 

155 Contract  
2948/30.09.2

021 
Manolache M. Cristina 

PFA 

Servicii gestionare a 
bibliotecii MNINGA 

(inventariere, 
catalogare, verificare, 

rearanjare și alte 
activități specifice 

bibliotecii)- fondul de 
periodice și donațiile 

01.05.2021-
30.09.2021 

8748 
Achizitie 
directa 

156 Contract  
3476/30.12.2

020 
Marybilfinalcom. SRL 

Servicii de contabilitate 
Anexa 1, Anexa 30, 

Anexele 7-11, verificare 
gestiune mijloace fixe și 

obiecte de inventar 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

8800 
Achizitie 
directa 

157 Contract  
1198/28.04.2

021 
Marybilfinalcom. SRL 

Servicii de contabilitate 
Anexa 1, Anexa 30, 

Anexele 7-11, verificare 
gestiune mijloace fixe și 

obiecte de inventar 

01.05.2021-
30.09.2021 

11000 
Achizitie 
directa 

158 Contract  
2915/29.09.2

021 
Marybilfinalcom. SRL 

Servicii de contabilitate 
Anexa 1, Anexa 30, 

Anexele 7-11, verificare 
gestiune mijloace fixe și 

obiecte de inventar 

01.10.2021-
31.12.2021 

6600 
Achizitie 
directa 

159 Contract  
3456/30.12.2

020 
Megelea - Simcea Diana 

PFA 

Servicii de întocmire a 
rapoartelor privind 
vânzările de bilete, 

vânzare stand, întocmire 
documente primare 

privind vânzările, servicii 
de elaborare și de 

imprimare a codurilor de 
bare, servicii de 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

16400 
Achizitie 
directa 
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secretariat financiar - 
contabil 

160 Contract  
1197/28.04.2

021 
Megelea - Simcea Diana 

PFA 

Servicii de întocmire a 
rapoartelor privind 
vânzările de bilete, 

vânzare stand, întocmire 
documente primare 

privind vânzările, servicii 
de elaborare și de 

imprimare a codurilor de 
bare, servicii de 

secretariat financiar - 
contabil 

01.05.2021-
30.09.2021 

20500 
Achizitie 
directa 

161 Contract  
2831/22.09.2

021 
Megelea - Simcea Diana 

PFA 

Servicii de întocmire a 
rapoartelor privind 
vânzările de bilete, 

vânzare stand, întocmire 
documente primare 

privind vânzările, servicii 
de elaborare și de 

imprimare a codurilor de 
bare, servicii de 

secretariat financiar - 
contabil 

01.10.2021-
31.12.2021 

12300 
Achizitie 
directa 

162 Contract  
3487/30.12.2

020 
Miloș Elena PFA 

Servicii de îndrumare 
vizitatori și 

supraveghere în 
expoziția permanentă 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

163 Contract  
1205/28.04.2

021 
Miloș Elena PFA 

Servicii de îndrumare 
vizitatori și 

supraveghere în 
expoziția permanentă 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

164 Contract  
2839/22.09.2

021 
Miloș Elena PFA 

Servicii de îndrumare 
vizitatori și 

supraveghere în 
expoziția permanentă 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

165 Contract  
3477/30.12.2

020 
Mircon Financial SRL 

Servicii de înregistrare 
operațiuni încasări și 
plăți, inventarierea 
lunară a gestiunilor, 

conturilor de furnizor 
client, casa, mijloace 

fixe, obiecte de inventar, 
corespondență ANAF și 

DGITL Sector 1, 
declarațiile 300,394 și 
340, corespondență cu 

CASMB 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15600 
Achizitie 
directa 

166 Contract  
1217/29.04.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de înregistrare 
operațiuni încasări și 
plăți, inventarierea 
lunară a gestiunilor, 

conturilor de furnizor 
client, casa, mijloace 

fixe, obiecte de inventar, 
corespondență ANAF și 

DGITL Sector 1, 
declarațiile 300,394 și 
340, corespondență cu 

CASMB 

01.05.2021-
30.09.2021 

19500 
Achizitie 
directa 

167 Contract  
2828/22.09.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de înregistrare 
operațiuni încasări și 
plăți, inventarierea 
lunară a gestiunilor, 

conturilor de furnizor 
client, casa, mijloace 

fixe, obiecte de inventar, 
corespondență ANAF și 

01.10.2021-
31.12.2021 

11700 
Achizitie 
directa 



69 

 

 

DGITL Sector 1, 
declarațiile 300,394 și 
340, corespondență cu 

CASMB 

168 Contract  
3502/30.12.2

020 
Mircon Financial SRL 

Servicii de programare a 
grupurilor organizate și a 

participanților la 
programele educative, 

dactilografiere și 
procesare texte, etc... 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

19000 
Achizitie 
directa 

169 Contract  
1219/29.04.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de programare a 
grupurilor organizate și a 

participanților la 
programele educative, 

dactilografiere și 
procesare texte, etc... 

01.05.2021-
30.09.2021 

23750 
Achizitie 
directa 

170 Contract  
2857/23.09.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de programare a 
grupurilor organizate și a 

participanților la 
programele educative, 

dactilografiere și 
procesare texte, etc... 

01.10.2021-
31.12.2021 

15729 
Achizitie 
directa 

171 Contract  
3503/30.12.2

020 
Mircon Financial SRL 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri al muzeului , 
verficarea intrărilor în 

magazin (calitativ - 
cantitativ), etichetare, 

expunere produse 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

17800 
Achizitie 
directa 

172 Contract  
1223/29.04.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri al muzeului , 
verficarea intrărilor în 

magazin (calitativ - 
cantitativ), etichetare, 

expunere produse 

01.05.2021-
30.09.2021 

22250 
Achizitie 
directa 

173 Contract  
2848/22.09.2

021 
Mircon Financial SRL 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri al muzeului , 
verficarea intrărilor în 

magazin (calitativ - 
cantitativ), etichetare, 

expunere produse 

01.10.2021-
31.12.2021 

13500 
Achizitie 
directa 

174 Contract  
3472/30.12.2

020 
Motoc R. Gheorghe PFA 

Servicii intreținere 
instalații electrice 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

10532 
Achizitie 
directa 

175 Contract  
1196/28.04.2

021 
Motoc R. Gheorghe PFA 

Servicii intreținere 
instalații electrice 

01.05.2021-
30.09.2021 

13165 
Achizitie 
directa 

176 Contract  
2917/29.09.2

021 
Motoc R. Gheorghe PFA 

Servicii intreținere 
instalații electrice 

01.10.2021-
31.12.2021 

7899 
Achizitie 
directa 

177 Contract  
3464/30.12.2

020 
Ristache Lucia PFA 

Servicii de arhivare 
computerizată, scanare 

reviste și lucrări 
științifice, transpunere 

informații într-o bază de 
date, organizare și 

stocare arhivă 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

13940 
Achizitie 
directa 

178 Contract  
1193/28.04.2

021 
Ristache Lucia PFA 

Servicii de arhivare 
computerizată, scanare 

reviste și lucrări 
științifice, transpunere 

informații într-o bază de 
date, organizare și 

stocare arhivă 

01.05.2021-
30.09.2021 

17425 
Achizitie 
directa 
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179 Contract  
2951/30.09.2

021 
Ristache Lucia PFA 

Servicii de arhivare 
computerizată, scanare 

reviste și lucrări 
științifice, transpunere 

informații într-o bază de 
date, organizare și 

stocare arhivă 

01.10.2021-
31.12.2021 

10455 
Achizitie 
directa 

180 Contract  
3486/30.12.2

020 
Sandu Maria PFA 

Servicii de supraveghere 
în cadrul expoziției 

permanente 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

181 Contract  
1222/29.04.2

021 
Sandu Maria PFA 

Servicii de supraveghere 
în cadrul expoziției 

permanente 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

182 Contract  
2849/22.09.2

021 
Sandu Maria PFA 

Servicii de supraveghere 
în cadrul expoziției 

permanente 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

183 
Act 

aditional 

Act adițional 
1 la 

Contr 
2849/22.09.2

021 

Sandu Maria PFA 
Servicii de supraveghere 

în cadrul expoziției 
permanente 

01.10.2021-
31.12.2021 

9800 
Achizitie 
directa 

184 Contract  
3500/30.12.2

020 
Sandu Emilian PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidente în cadrul 

expoziției permanente 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

185 Contract  
1189/28.04.2

021 
Sandu Emilian PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidente în cadrul 

expoziției permanente 

01.05.2021-
30.09.2021 

19600 
Achizitie 
directa 

186 Contract  
2838/22.09.2

021 
Sandu Emilian PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară, 

facturare, păstrare 
evidente în cadrul 

expoziției permanente 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

187 Contract  
3499/30.12.2

020 
Stancu Raluca - Silvia 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

14400 
Achizitie 
directa 

188 Contract  
976/15.04.20

21 
Stancu Raluca - Silvia 

PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 

suveniruri MNINGA 

15.04.2021 - 
15.05.2021 

1600 
Achizitie 
directa 

189 Contract  
1204/28.04.2

021 
Stancu Raluca - Silvia 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.05.2021-
30.09.2021 

18000 
Achizitie 
directa 

190 Contract  
1204/28.04.2

021 
Stancu Raluca - Silvia 

PFA 

Servicii de conservare a 
obiectelor de expoziție 

din cadrul MNINGA 

01.10.2021-
31.12.2021 

11850 
Achizitie 
directa 

191 Contract  
3491/30.12.2

020 
Șofron George Răzvan 

PFA 

Servicii de întreținere a 
calculatoarelor și a 

echipamentelor 
periferice din expozițiile 
temporare, asig suport 
tehnic în cadrul activit 

culturale 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

14896 
Achizitie 
directa 

192 Contract  
1220/29.04.2

021 
Șofron George Răzvan 

PFA 

Servicii de întreținere a 
calculatoarelor și a 

echipamentelor 
periferice din expozițiile 
temporare, asig suport 
tehnic în cadrul activit 

culturale 

01.05.2021-
30.09.2021 

18620 
Achizitie 
directa 

193 Contract  
2946/30.09.2

021 
Șofron George Răzvan 

PFA 

Servicii de întreținere a 
calculatoarelor și a 

echipamentelor 
periferice din expozițiile 
temporare, asig suport 
tehnic în cadrul activit 

01.10.2021-
31.12.2021 

11172 
Achizitie 
directa 
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culturale 

194 Contract  
3496/30.12.2

020 
Ștefan Adriana PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 
suveniruri al muzeului 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

15680 
Achizitie 
directa 

195 Contract  
1245/05.05.2

021 
Ștefan Adriana PFA 

Servicii de îndrumare 
vizitatori și 

supraveghere în 
expoziția permanentă 

05.05.2021-
30.06.2021 

3920 
Achizitie 
directa 

196 Contract  
3498/30.12.2

020 
Taloi Maria-Cristina PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 
suveniruri al muzeului 

01.01.2021 - 
30.04.2021 

17260 
Achizitie 
directa 

197 Contract  
1218/29.04.2

021 
Taloi Maria-Cristina PFA 

Servicii de vânzare în 
cadrul magazinului de 
suveniruri al muzeului 

01.05.2021-
30.09.2021 

30000 
Achizitie 
directa 

198 Contract  
2844/22.09.2

021 
Taloi Maria-Cristina PFA 

Servicii de administrare 
stand cu vânzare din  
expoziția publică și 

servicii de vânzare în 
cadrul  

magazinului de 
suveniruri al muzeului, 

recepția  
și inventarierea 

mărfurilor; Servicii de 
consultanță în gestiune 

marketing; 

01.10.2021-
31.12.2021 

18000 
Achizitie 
directa 

199 Contract  
1768/23.06.2

021 
Damaschin Adrian 

Servicii de evaluare de 
risc la securitate fizica 

ptr. 
MNINGA 

23.06.2021-
31.07.2021 

2500 
Achizitie 
directa 

200 Contract  
1869/30.06.2

021 
Nițescu Cristiana PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară,  

facturare, păstrare 
evidențe în cadrul  

expoziției permanente 

01.07.2021-
30.09.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

201 Contract  
2842/22.09.2

021 
Nițescu Cristiana PFA 

Servicii de recepție, 
planificare financiară,  

facturare, păstrare 
evidențe în cadrul  

expoziției permanente 

01.10.2021-
31.12.2021 

11760 
Achizitie 
directa 

 

VIII. Litigiile în care este implicată instituția: 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar Părţi Instanţă 
 

Obiect Stadiu de soluționare 

1 18968/3/2016 S.C. ARTEX 
SERVICES 
INTERNATIO- NAL 
S.R.L. – debitoare 
 
Creditori:  
MNINGA ș.a. 

Tribunalul 
București – 
Secția a VII-a 
Civilă 

Procedura insolvenței Admite cererea debitorului. În 
temeiul art. 71 alin. 1 din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă deschide procedura 
generală împotriva debitorului 
SC ARTEX SERVICES 
INTERNATIONAL SRL.  
MNINGA a depus cerere de 
înscriere la masa credală 
pentru suma de 543.648,710 
lei + 2.529,6 EURO 
Hot. intermediară: 23.06.2021. 
Admite planul de reorganizare 
depus de debitoare 
Pentru continuarea procedurii. 
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2 8650/2/2018 Intimat-reclamant: 
MNINGA 
Recurent-pârât: 
Ministerul 
Finanțelor Publice 

Înalta Curte de 
Casație și 
Justiție – Secția 
Contencios 

anulare act administrativ  
(constatarea nulității și 
anulării parțiale a 
Procesului-verbal de 
inspecție nr. 
5011/12.03.2018, 
întocmit de M.F.P.- 
D.G.I.E.F.D., Măsurile nr. 
2-5 

Respinge recursul. 
Menține ca temeinică și legală 
Decizia CAB nr. 
2188/10.07.2019 prin care a 
fost admisă acțiunea MNINGA 
și s-a dispus anularea Deciziei 
nr 14/C/28.06.2018 respectiv 
anularea în parte a Procesul-
verbal de inspecţie nr. 
5011/12.03.2018 în ceea ce 
priveşte măsurile nr. 2-5. 

 

IX. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări)  

Diagnoza instituției, auto-evaluarea, este un prilej de evidențiere a punctelor forte și a 

punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor ce privesc instituția. De asemenea, auto-

evaluarea este un instrument de măsurare a progresului în timp, o modalitate de implicare a 

personalului și un mod de a percepe dezvoltarea culturii organizaționale a instituției prin 

modificarea constantă a regulamentelor interioare și de funcționare a instituției. Deși factorii 

externi sunt vitali pentru asigurarea îndeplinirii misiunii culturale și educative a muzeului, este 

obligatorie existența unui mediu intern profesionist, dinamic, care să susțină activitatea de 

cercetare, de conservare și 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. Poziție dominantă (din punctul de vedere al numărului de vizitatori) pe piața muzeală 

bucureșteană și națională 

4. Valoarea deosebită și diversitatea patrimoniului muzeal mobil, cu importanță 

recunoscută la nivel național și internațional 

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

evidențiate 

6. Activitățile conexe – muzeul organizează activități apreciate, care se adresează unor 

largi categorii de public 

7. Existența unor parteneriate cu alte instituții muzeale sau și/universități din țară și 

străinătate 

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

Proterranatura 2000) 

9. Existența unor parteneriate pe termen lung cu instituții centrale de prestigiu - 

Academia Română, Universitatea din București, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicina Veterinara, institute de cercetare, școli, licee 

10. Depozite (o parte) care respectă cerințele de conservare și depozitare recomandate 

de normele internaționale actualizate la zi 

11. Laboratoare de cercetare și conservare-restaurare care permit desfășurarea de 

activități la standardele actuale 

12. Muzeul are specialiști recunoscuți în domeniile lor de competență: muzeologie, 

zoologie, conservare, restaurare, marketing și comunicare. 
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13. Participarea la proiecte multi-instituționale și interdisciplinare 

14. 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 și suprasolicitat (lipsă specialiști biologi pentru studiul multor 

grupe de animale aflate în colecțiile muzeului, lipsă specialiști 

conservatori/restauratori atestați pentru bunuri culturale de istorie naturală, lipsă 

personal tehnic specializat pentru întreținerea expoziției permanente-electrician, 

instalator, lipsa sau insuficiența personalului calificat în domenii de actualitate 

precum: managementul de proiect, educația muzeală, sau IT) 

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

4. Spații insuficiente pentru depozitarea și expunerea colecțiilor 

5. Numărul redus de toalete 

6. Insuficiența spațiilor securizate de depozitare a bagajelor 

 

Oportunități 

1. Dezvoltarea (impusă de situația epidemiologică) a interesului publicului pentru 

activități on-line 

2. Diversificarea modalităților de manifestare în mediul online datorită dezvoltării 

tehnologice 

3. Amplasamentul muzeului pe bulevardul care face legătura cu centrul orașului , cu 

DN1 –cea mai importantă arteră rutieră națională, cu cel mai important aeroport 

internațional românesc. 

4. Creșterea interesului pentru turism 

5. Creșterea interesului unor companii comerciale în susținerea culturii și a activităților 

de divertisment 

6. Deschiderea altor organizații publice sau private către colaborări, în scopul protejării 

și punerii în valoare a patrimoniului cultural național 

7. Diversificarea piețelor interesate de bunurile și serviciile din domeniul cultural 

8. Existența unor programe naționale și europene pentru cercetarea, conservarea, 

restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil 

9. Priorități recunoscute la nivel internațional și național legate de formarea profesională 

a specialiștilor și mobilitatea acestora 

10. Proiecte culturale organizate de muzee 

 

Amenințări 

1. Predictibilitate redusă a modului de funcționare a societății din cauze de sănătate 

publică 

2. Reducerea mobilității publicului (mai ales a turismului internațional), impusă de măsuri  

privind sănătatea publică, cu efect asupra vizitării fizice a muzeului 

3. Menținerea pe termen lung a măsurilor de prevenție privind infectarea cu viruși (de 

ex. Sars-Cov-2), cu efect imprevizibil asupra comportamentului publicului 

4. Creșterea concurenței generate de organizații private active în domeniul cultural 
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5. Creșterea concurenței pentru fondurile nerambursabile și programele de finanțare a 

proiectelor culturale și educaționale și reducerea acestor fonduri (fenomen manifestat 

deja în ultimii ani) 

6. Diversificarea ofertei culturale în capitală și creșterea valorii acesteia, precum și 

intensificarea evenimentelor de divertisment (creșterea concurenței) 

7. Exploatare nesistematică și aleatoare a potențialului cultural al capitalei pentru 

dezvoltarea turismului în domeniu, în comparație cu alte capitale europene 

8. Insuficiența fondurilor pentru restaurarea și conservarea patrimoniului muzeal imobil 

9. Insuficiența programelor de formare și de specializare a resurselor umane prin 

învățământul formal și prin cel informal și nonformal 

10. Legislație insuficient adecvată nevoilor de dezvoltare ale instituției 

11. Lipsa unor studii de piață de amploare care să fundamenteze oferta instituțiilor 

publice de cultură 

12. Număr insuficient de angajați 

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

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

14. Legislația privind salarizarea care nu permite acordarea de recompense financiare 

pentru angajații cu performanțe superioare 

 

3. Evoluția imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia; 

Evoluția imaginii existente a MNINGA este evaluată luând în considerare următorul set de 

indicatori: numărul total de beneficiari care au interacționat direct cu muzeul (beneficiar 

direct = vizitatori ai expoziției permanente/ expozițiilor temporare, numărul total de 

participanți la programele educaționale), numărul total de beneficiari care au interacționat 

indirect cu muzeul (beneficiar indirect = persoană cu care s-a interacționat în mediul on-line 

(în afara activităților de tip ateliere online, etc), social media, website muzeu și numărul total 

de apariții în presă. 

 

3.1 Număr total de beneficiari direct ai MNINGA în anul 2021 

Număr total de beneficiari direct ai MNINGA în anul 2021 este prezentat în tabelul 1: 

Tabelul 1: Beneficiari MNINGA în anul 2021 

Categorie beneficiar Număr/procent 

Vizitatori ai expoziției permanentă 

Adulți 83.187 

Pensionari 5.204 

Elevi 13.054 

Studenți 8.249 

Gratuități 61.760 

TOTAL 171.454 

Vizitatori ai expozițiilor temporare 

Adulți 36.623 

Elevi, studenți și pensionari 32.874 

Gratuități 8.686 

TOTAL 78.183 

Participanți la programele educaționale 

Plătitori 1.166 

Neplătitori 16.949 

TOTAL 18.115 

Total 2021 267.752 
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Numărul comparativ de beneficiari ai MNINGA în perioada 2012-2020 este prezentat în 

Tabelul 2, respectiv Figura 1. 

 

Tabelul 2: Beneficiari MNINGA în perioada 2014-2021 

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nr. total 

beneficiari 

326.179 209.181 179.698 213.800 230.534 301.684 311.639 314.286 138.710 267.752 

 

 

3.2 Număr total de beneficiari indirect ai MNINGA în anul 2021 

Prin termenul beneficiari indirect ai MNINGA înțelegem persoanele care au vizualizat 

conținutul digital al MNINGA, oferit în mediul on-line, cel puțin o dată, în afara persoanelor 

care au participat la activități de tipul atelier on-line (care presupune interacțiune directă cu 

personal al muzeului) (Tabelul 3). Platformele digitale prin care MNINGA oferă conținut 

publicului sunt Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și pagina internet a muzeului, 

accesibilă la adresa www.antipa.ro. 

Tabelul 3: Beneficiari indirect ai MNINGA în anul 2021 

Platformă online Beneficiari indirect 

Facebook 3.185.720 

Instagram 505.530 

TikTok 9.019 

Youtube 5.839 

www.antipa.ro 246.200 

TOTAL 3.952.308 

 

3.3 Numărul total de apariții în media în anul 2021 

În anul 2021 Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” a avut un număr de 2.575 

apariții media (presa scrisă, radio, televiziune, social media, internet) (vezi Tabelul 4). 

Figura 1: Numărul de beneficiari direct ai MNINGA în perioada 2012-2021 

http://www.antipa.ro/
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Tabelul 4: Apariții în presă ale MNINGA în anul 2021 

Luna Număr de materiale 
Număr cititori 

Ianuarie 2021 
130 5.638.054 

Februarie 2021 
99 5.961.861 

Martie 2021 
165 2.473.184 

Aprilie 2021 
217 2.391.264 

Mai 2021 
193 5.770.105 

Iunie 2021 
373 18.388.433 

Iulie 2021 
253 6.338.395 

August 2021 
164 1.126.774 

Septembrie 2021 
266 4.592.902 

Octombrie 2021 
252 2.242.501 

Noiembrie 2021 
281 13.034.859 

Decembrie 2021 
182 6.944.215 

Total 2021 2.575 

74.902.547 

 

3.4 Măsuri pentru îmbunătățirea imaginii MNINGA 

Măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea parametrilor care descriu evoluția imaginii MNINGA 

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

radio (Radio România), o agenție de publicitate (Fish&Bricks), o agenție de monitorizare a 

presei (Media Trust), o firmă specializata în email marketing (White Image - Loyalty 

Solutions), o firmă de publicitate outdoor (United Media România), o platformă de vânzare 

bilete în mediul online (Iabilet.ro), parteneri din domeniul on-line 

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

http://www.stiripentrucopii.com/, https://www.qmagazine.ro/, http://smartwoman.hotnews.ro/, 

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

https://advertising4u.ro/, https://www.vinsieu.ro/, https://www.g4media.ro/, 

https://evenimentemuzeale.ro/) 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelei de socializare Facebook. În 

perioada evaluată Muzeul ”Antipa” a postat un număr de 405 materiale și a acumulat 

4.079 like-uri pe rețeau de socializare Facebook; 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelei de socializare Instagram. În 

perioada evaluată Muzeul ”Antipa” a postat un număr de 258 materiale, 18 reels-uri și 

30 igtv-uri; 

• Promovarea evenimentelor prin intermediul rețelei de socializare TikTok. În perioada 

evaluată Muzeul ”Antipa” a postat un număr de 25 materiale video; 

• Promovarea evenimentelor pe pagina de youtube a muzeului. În perioada evaluată 

Muzeul ”Antipa” a acumulat 54 subscribers pe rețeau de youtube și a postat un 

număr de 11 materiale video având peste 5.800 vizualizări; 

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

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

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

Mediafax, Agerpres, Amos News, Rador, News; 

https://www.iqool.ro/
https://www.descopera.ro/
https://www.prwave.ro/
https://advertising4u.ro/
https://www.vinsieu.ro/
http://www.antipa.ro/
http://www.antipa.ro/
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• Distribuția comunicatelor de presă prin intermediul site-urilor specializate 

http://www.centruldepresa.ro, https://www.prwave.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 ); 

 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 

În anul 2021 au fost derulate două studii pentru culegerea informațiilor cheie pentru 

evaluarea complexă a percepțiilor, atitudinilor, comportamentelor și profilurilor 

consumatorilor, respectiv pentru determinarea duratei de vizitare a Muzeului Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Cele două studii au fost realizate în cadrul Biroului relații 

publice, marketing cultural, programe educative al muzeului. 

Primul studiu (Studiu de cercetare privind profilul consumatorului specific al Muzeului 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”) a avut drept obiective: 

• Investigarea percepțiilor consumatorilor asupra serviciilor culturale oferite de către 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 

• Stabilirea profilului consumatorului Muzeului Antipa. 

Pentru realizarea chestionarului au fost utilizate atât variabile cantitative (vârsta), cât și 

calitative (frecvența de vizitare, ziua în care au vizitat muzeul, modalitatea de vizitare, 

motivele vizitei, sursele de informare utilizate pentru planificarea vizitei etc.), măsurate atât 

pe scala nominală, cât și pentru interval. Chestionarul elaborat a cuprins 24 de întrebări 

prezentate în Anexa 1, iar durata medie de completare a unui chestionar a fost de 

aproximativ 8 minute. 

Atât design-ul, cât și rezultatele studiului sunt prezentate în formă extinsă în Anexa 1. 

 

Al doilea studiu (Studiu de cercetare privind determinarea duratei de vizitare a Muzeului 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”) a avut drept obiective: 

• Identificarea duratei unei vizite în cadrul Muzeului Antipa; 

• Corelarea duratei vizitei cu profilului vizitatorilor muzeului. 

Pentru realizarea chestionarului au fost utilizate atât variabile cantitative (vârsta), cât și 

calitative (durata de vizitare, frecvența de vizitare, ziua în care au vizitat muzeul, etc.), 

măsurate atât pe scala nominală, cât și pentru interval. Chestionarul elaborat a cuprins 16 

întrebări prezentate în Anexa 2, iar durata medie de completare a unui chestionar a fost de 

aproximativ 5 minute. 

Atât design-ul, cât și rezultatele studiului sunt prezentate în formă extinsă în Anexa 2. 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției; 

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 studiului pentru evaluarea complexă 

a percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor consumatorilor în anul 2021, precum și a 

datelor de trafic pe pagina MNINGA de pe rețeaua de socializare Facebook. 

Ținând cont de criteriile enumerate, grupurile țintă ale MNINGA sunt definite astfel: 

• Familii cu copii 

• Adolescenți 

• Persoane cu dizabilități 

 

http://www.centruldepresa.ro/
https://www.comunicatedepresa.ro/
http://www.webpr.ro/
http://www.muzee.org/
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6. Profilul beneficiarului actual. 

 

6.1 Categorii de vârstă/sociale 

Analiza categoriilor de bilete vândute pentru expoziția permanentă în perioada 01.01.2021-

31.12.2021 relevă următorul profil al categoriilor de beneficiari actuali ai MNINGA (Tabelul 

5): 

Tabelul 5: Profilul vizitatorilor MNINGA în anul 2021 după categoria de vârstă/socială 

Categorie Total 

 

Adulți 83.187 

Pensionari 5.204 

Elevi 13.054 

Studenți 8.249 

Gratuități 61.760 

 

 

6.2 Țara de proveniență a vizitatorilor MNINGA 

Prin intermediul sistemului electronic de eliberare a biletelor de vizitare s-a realizat o 

segmentare pe naționalități. În Tabelul 6 sunt prezentate primele 10 țari de proveniență ale 

vizitatorilor, în afară de România. 

Tabelul 6: Profilul vizitatorilor MNINGA în anul 2021 după țara de proveniență (mai puțin 

România) 

Țara Nr. vizitatori 

Italia 528 

Israel 515 

Franța 512 

Bulgaria 489 

Turcia 427 

Grecia 239 

Rusia 212 

Spania 198 

Marea Britanie 193 

Germania 176 

 

 

6.3 Profilul de studii al vizitatorilor MNINGA 
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În ceea ce privește nivelul de studii, se constată faptul că 46.4% dintre vizitatori au studii 

universitare și 27.3% au studii post-universitare, ceea ce indică un nivel de educație foarte 

ridicat (Tabelul 7). 

Tabelul 7: Profilul vizitatorilor MNINGA în anul 2021 după nivelul de studii 

Nivel de studii Ponderea 

Școala generală 5% 

Școala profesională 0.7% 

Liceul 15.7% 

Studii universitare 46.4% 

Studii post-universitare 27.3% 

Studii Doctorale 5% 

 

6.4 Profilul ocupațional al vizitatorilor MNINGA 

În ceea ce privește ocupația vizitatorilor, se constată faptul că 60.7% dintre aceștia sunt 

angajați, iar 16.5% sunt studenți, ceea ce demonstrează faptul că există un interes mare din 

partea tinerilor pentru instituțiile culturale (Tabelul 8). 

Tabelul 8: Profilul ocupațional al vizitatorilor MNINGA în anul 2021 

Ocupația Ponderea 

Elev 7.1% 

Student 16.5% 

Angajat 60.7% 

Liber profesionist 9.9% 

Casnic 1.9% 

Șomer 0.4% 

Pensionar 3.5% 

 

6.5 Profilul familial al vizitatorilor MNINGA 

În ceea ce privește componența familiilor cu copii, se constată faptul că 52% dintre acestea 

au copii (Tabelul 9), ceea ce sugerează o oportunitate pentru muzeu în atragerea acestui 

public care potențial manifestă un interes crescut pentru educarea copiilor. 

Tabelul 9: Profilul familial al vizitatorilor MNINGA în anul 2021 

Familii cu copii Ponderea 

Da 52% 

Nu 48% 

 

6.6 Profilul vizitatorilor MNINGA după domiciliu 

În ceea ce privește domiciliul vizitatorilor, se constată faptul că 84% dintre aceștia locuiesc în 

mediul urban (Tabelul 10). Acest lucru arată nivelul redus de acces al vizitatorilor din mediul 

rural la servicii culturale. 

Tabelul 10: Profilul vizitatorilor MNINGA în anul 2021 după domiciliu 

Domiciliu Ponderea 

Urban 84% 
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Rural 16% 

 

 

X. Priorități pentru următoarea perioadă de raportare (termen scurt, mediu sau 

lung) 

În urma realizării în cursul anului 2022 a evaluării anuale pentru anul 2021 a managementului 

Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, s-au formulat următoarea recomandari,  

care au fost preluate ca priorități pentru următoarea perioadă de raportare (ianuarie-septembrie 

2022): 

-continuarea demersurilor pentru organizarea  unui concurs de soluții cu tema Extindere 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, conform recomandărilor formulate în 

studiul realizat în anul 2019 („Studiu de fundamentare. Muzeul Național de Istorie Naturală 

Grigore Antipa. Un muzeu pentru următoarea sută de ani”); 

-continuarea reevaluării și clasării bunurilor culturale administrate. 

 

 

 

 

 

Figura 1: 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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Date de contact 

 

 

Instituția:  

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” 

 

Acronim: M.N.I.N.G.A. 

 

Oraș: București, Cod poștal 011341 

 

Adresa: Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 1, Sector 1 

 

Telefon contact: (0040) 21 312.88.26 

 

Fax: (0040) 21.312.88.63 

 

Web site: www.antipa.ro 

 

 

 

 

 

 

 


