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A) Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea 

instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional 

existent 

1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se 

adresează aceleiași comunități 

Bucureștiul este cel mai important oraș al României, cu o suprafață de 228 km2 și o 

populație de 1.883.425 de locuitori (2011), ceea ce îl plasează, ca mărime, pe locul zece in 

Uniunea Europeană. În afara rezidenților permanenți, orașul adună zilnic peste trei milioane 

de oameni, iar specialiștii prognozează că, în următorii cinci ani, totalul populației va depăși 

patru milioane de locuitori. 

Cele mai importante instituții politico-administrative și culturale ale țării sunt concentrate în 

București: Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Senatul, Palatul de Justiție, Palatul 

Poștelor, Academia Română, etc. De asemenea, 50% dintre muzeele naționale aflate în 

subordinea Ministerului Culturii se află în București: Muzeul Național de Artă al României 

din București, Muzeul Național de Artă Contemporană al României, Muzeul Național al 

Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, Muzeul Naţional 

al Satului "Dimitrie Gusti", Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, Muzeul 

Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Muzeul Naţional "George Enescu" din 

Bucureşti. În afara acestora, o serie de alte muzee care nu se află în subordinea Ministerului 

Culturii se regăsesc în centrul Bucureștiului (cu excepția Grădinii Zoologice) și toate aceste 

instituții muzeale contribuie la oferta culturală pentru comunitate (vezi Figura 1). 

Muzeul Național de Istorie 
Naturală "Grigore Antipa" A 

Figura 1. Localizarea principalelor muzee din București 

Muzeul Național al Țăranului 
Român B 

Muzeul Literaturii Romane C 

Muzeul Militar Național D 

Muzeul Municipiului București E 

Muzeul Naţional Al Hărţilor și Cărţii 
Vechi F 

Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti” G 

Muzeul Cotroceni H 

Muzeul Național de Artă I 

Muzeul Național de Geologie J 

Muzeul Național de Istorie K 

Muzeul Naţional „George Enescu” L 

Muzeul Tehnic Profesor Inginer 
Dimitrie Leonida M 

Observatorul Astronomic București N 
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Muzeul Zambaccian O 

Grădina Botanică P 

Gradina Zoologică Q 

Muzeul Național de Artă 
Contemporană R 

 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, face parte din Consiliul Internațional al 

Muzeelor ICOM și este membru fondator al Rețelei Naționale a Muzeelor din România 

RNMR. Muzeul Antipa colaborează cu diferite muzee din România (Muzeul Național al 

Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național Peleș, Muzeul 

Municipiului București, Complexul Muzeal Național Neamț - Muzeul de Științele Naturii 

Roman, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Simion Gavrilă”- Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea, 

Muzeul Național  Brukenthal din Sibiu, Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni, Muzeul 

Cinegetic Posada, Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, Bucureşti, Muzeul Judeţean Stefan cel 

Mare, Vaslui, Complexul Muzeal de Șiințe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacau, Muzeul Naţional 

al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Geologie al Institutului Geologic din România, 

Bucuresti etc.), considerând că numai printr-o colaborare activă toţi factorii culturali vor 

putea constitui o reţea de oferte culturale diverse şi atrăgătoare pentru dezvoltarea 

turismului cultural durabil, cu efecte benefice, de lungă durată asupra patrimoniului cultural 

şi asupra economiei locale. În acest context, rolul Muzeului Antipa este acela de catalizator 

al iniţiativelor muzeale locale, al dezvoltării şi conservării colecţiilor şi al valorificării ştiinţifice 

al acestora prin asistenţă de specialitate, organizare de cursuri pentru iniţierea şi pregătirea 

personalului de specialitatea în domeniul muzeologiei, conservării şi restaurării, organizării 

de programe culturale. 

Muzeul Antipa realizează o colaborare specială cu instituţii de învăţământ superior 

universitar, respectiv istitute de cercetare-dezvoltare (Universitatea din București – 

Facultatea de Biologie, Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Cluj-

Napoca, Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară Iași,  Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea 

Transilvania din Brașov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, Institutul Naţional de 

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

Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Constanța, Institutul de Biologie București al 

Academiei Române, Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca (ICB Cluj, Institutul de 

Speologie „Emil Racoviță” din București) pentru realizarea unor programe teoretice şi 
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practice de pregătire şi specializare a studenţilor în domeniile biologiei, ecologiei, protecției 

mediului, etc. 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

Diagnoza 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 

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 etc. 
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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. 

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 obișnuinței publicului de a participa la 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 
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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. Existența a numeroase muzee în București, ceea ce oferă posibilități multiple de a 

realiza colaborări instituționale 

 

Amenințări 

1. Eventuale restricții de funcționare a societății din motive de siguranță publică (epidemii, 

conflicte armate, manifestări climatice extreme etc) 

2. Reducerea mobilității publicului (mai ales a turismului internațional), impusă de măsuri  

privind sănătatea publică, cu efect asupra vizitării fizice a muzeului 

3. Revenirea periodică a măsurilor de prevenție privind infectarea cu viruși (de ex. Sars-

Cov-2), cu efect imprevizibil asupra funcționării muzeului și comportamentului publicului 

4. Creșterea concurenței generate de organizații private active în domeniul cultural 

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). 
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14. Legislația privind salarizarea care nu permite acordarea de recompense financiare 

pentru angajații cu performanțe superioare 

 

3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia 

Evoluția imaginii existente a MNINGA este evaluată luând în considerare următorul set de 

indicatori: numărul total de vizitatori ai expoziției, numărul total de vizitatori ai expozițiilor 

temporare, numărul total de participanți la programele educaționale, numărul total de 

beneficiari în mediul on-line (în afara activităților de tip ateliere online, etc), social media, 

website muzeu și numărul total de apariții în presă. Prin termenul beneficiari în mediul on-

line 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). Platformele 

digitale prin care MNINGA oferă conținut publicului sunt Facebook, Instagram, TikTok, 

YouTube și pagina internet a muzeului, accesibilă la adresa www.antipa.ro. 

 

3.1 Numărul de beneficiari ai MNINGA în perioada 2017-2022 

Numărul de vizitatori ai MNINGA în perioada 2017-2022 este prezentat în tabelul următor, 

respectiv figurile următoare. Deoarece anii 2017, respectiv 2022 sunt reprezentați fracționat 

(corespunzător perioadei de derulare a contractului de management), am calculat indicele 

media lunară a vizitatorlor muzeului, pentru fiecare an. 

Categorie 

beneficiar 

18 sept-31 dec 

2017 

2018 2019 2020 2021 Ian-mai 

2022 

Vizitatori ai expoziției permanentă 

Adulți 24670 99170 108489 44395 83187 40445 

Pensionari 2030 8814 9719 2750 5204 2364 

Elevi 21688 67723 64840 8422 13054 14799 

Studenți 5454 8249 4316 

Gratuități 11661 84506 106012 32385 61760 43887 

TOTAL 60049 260213 289060 93406 171454 105811 

Vizitatori ai expozițiilor temporare 

Adulți 800 22645 11212 14801 34486 9881 

http://www.antipa.ro/
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Elevi, 

studenți și 

pensionari 

611 25557 10942 11841 30531 9212 

Gratuități 816 3224 3072 5448 8071 3121 

TOTAL 2227 51426 25226 32090 73088 22214 

Participanți la programele educaționale 

Plătitori 1892 3820 4616 699 1166 650 

Neplătitori 1957 3477 10535 12515 16949 14617 

TOTAL 3849 7297 15151 13214 18115 15267 

Total general 

 64087 318936 329437 138710 262657 143292 

Medie lunară 

 18311 26578 27453 11559 21888 26053 

 

Pentru a reprezenta grafic dinamica numărului de vizitatori ai MNINGA în perioada 2017-

2022 am folosit numărul total de vizitatori ai expoziției permanente, vizitatori ai expozițiilor 

temporare și programelor educative oferite de muzeu, precum și mediile lunare anuale 

pentru aceeași parametri menționați anterior. 

 

Număr total de vizitatori în perioada 2017-2022

 



9 

 

 

 

3.2 Numărul total de apariții în media 

Numărul de apariții în presă (audio-vizual, presă scrisă și social media) arată o medie lunară 

relativ constantă (în jurul valorii de 200 de apariții/lună). Excepția este reprezentată de anul 

2019, cu o medie liunară dublă. Acest lucru a fost cauzat de discuția din spațiul public despre 

proiectul de dezmembrare a imobilului Muzeului Antipa pentru a se facilita construirea unui 

alt muzeu. 

 

Perioadă Număr de materiale Medie lunară de materiale 

sept-dec 2017 645 184 

2018 2964 247 

2019 6555 546 

2020 3149 262 

2021 2575 214 

ian-mai 2022 1078 215 

 

3.3 Număr total de beneficiari indirect ai MNINGA în perioada 2017-2022 

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. Trebuie să observăm că nu toate canalele menționate 

anterior au fost utilizate de MNINGA în întreaga perioadă de raportare (2017-2022), precum 

și faptul că modul de monitorizare a acestor canale s-a îmbunătățit în partea a doua a 

Media lunară de vizitatori în perioada 2017-2022

 

http://www.antipa.ro/
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intervalului temporal menționat. Astfel, până în anul 2019 inclusiv se monitoriza numărul 

total de aprecieri pozitive noi ale paginilor Facebook, respectiv Instagram (începând cu anul 

2019 doar). 

Perioadă Platformă online Beneficiari 

indirect 

 

 

Ian-mai 2022 

Facebook 1.009.908 

Instagram 175.828 

TikTok 2.650 

Youtube 2.000 

www.antipa.ro 77.000 

TOTAL ian-mai 2022 1.267.386 

 

 

2021 

Facebook 3.185.720 

Instagram 505.530 

TikTok 9.019 

Youtube 5.839 

www.antipa.ro 246.200 

TOTAL 2021 3.952.308 

 

 

2020 

Facebook 2.500.840 

Instagram 166.502 

YouTube 7.302 

www.antipa.ro 112.490 

TOTAL 2020 2.787.134 

 

2019 

Facebook 3511 

Instagram 951 

Total 2019 4.462 

2018 Facebook 4.060 

TOTAL 2018 4.060 

Sept-dec 2017 Facebook 1.444 

TOTAL sept-dec 2017 1.444 

 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 

cercetări, alte surse de informare) 

Ca și pentru perioada 2017-2022, propunem elaborarea și implementarea mai multor 

strategii pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari ai MNINGA. 

• Actualizarea continuă a sistemului electronic de eliberare a biletelor de vizitare care 

să permită o segmentare cât mai ridicată a publicului, pe diferite categorii de interes 

http://www.antipa.ro/
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(vârstă ,  parțial de studii, naționalitate, participanți proveniți de la proiecte ale 

partenerilor etc.) 

• Elaborarea de studii pentru culegerea informațiilor cheie pentru formularea unor 

programe de dezvoltare a muzeului, pentru evaluarea complexă a percepțiilor, 

atitudinilor și comportamentelor consumatorilor. Aceste studii, la rândul lor pot fi de 

două tipuri: 

◦ Cercetare cantitativă, respectiv anchetă sociologică, sondaj de marketing, interviu 

structurat, desfăşurat faţă în faţă (PAPI) de către operatori de interviu, în baza 

unui chestionar tipărit. 

◦ Cercetare calitativă, respectiv focus grup, interviuri de profunzime 

 

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

Evaluările realizate în perioada 2017-2022 a publicului muzeului au condus la următoarele 
informații: 
 
Structura pe sexe a publicului adult al MNINGA (vizitatori la sediul muzeului) 

• Masculin 46,6% 

• Feminin 53,4% 
 
Structura pe vârste a publicului adult al MNINGA (vizitatori la sediul muzeului) 

• 18-24 ani 13,6% 

• 25-34 ani 29,3% 

• 35-44 ani 29,1% 

• 45-54 ani 13,3% 

• 55-65 ani 14,7% 
 
Structura pe nivelul educațional al publicului adult al MNINGA (vizitatori la sediul muzeului) 

• Școală primară 0,1% 

• Școală gimnazială 1,3% 

• Școală profesională 2,9% 

• Absolvent liceu 35,2% 

• Absolvent facultate 44,8% 

• Studii postuniversitare 15,7% 

 
Coroborând aceste date cu profilul muzeului, tipul de colecții pe care le deținem și tipurile 
de specializări ale personalului, grupurile țintă pe termen scurt/mediu ale MNINGA sunt 
definite astfel: 

• Familii cu copii 

• Grupuri organizate de elevi 

• Adolescenți 

• Persoane cu dizabilități 

• Pensionari 
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Principalul beneficiar - țintă pe termen scurt/mediu este vizitatorul școlar/tânăr, atras să 

viziteze muzeul, prin diversificarea programelor educationale și interdisciplinare și prin 

programul de educație muzeală. Acest program va conduce la transformarea muzeului într-

un partener real al procesului educațional desfășurat în școli. În plus, atragerea acestei 

categorii de public este foarte importantă pentru că în perioada copilăriei se formează/se 

poate forma deprinderea de vizitare a muzeelor ca instituții de cunoaștere/cultură. 

De asemenea, potrivit disponibilității de servire a intereselor de studiu, informare și recreere 

ale tuturor categoriilor de public din cadrul comunității, considerăm că instituția muzeului 

trebuie să își concentreze și mai mult capacitatea de atragere a adulților și persoanelor de 

vârsta a treia (seniorilor) (în consens și cu obiectivele educației permanente sau ale învățării 

pe tot parcursul vieții). În cazul segmentului de populație reprezentat de pensionari, conform 

datelor Institutului Național de Statistică, în trimestrul al IV-lea al anului 2021 în București 

era un număr de 480.785 de persoane. În același an 2021, expoziția permanentă a muzeului 

a fost vizitată de 5.204 de pensionari, dintr-un total de 171.454 de persoane (ceea ce 

reprezintă un procent de 3%). Există deci o categorie de public care poate fi atrasă către 

Muzeu. 

 

6. Profilul beneficiarului actual 

Profilul beneficiarului actual al MNINGA a fost evaluat în perioada 2017-2022 prin analiza 

categoriilor de bilete vândute, analiza datelor de vizitare a paginii web a muzeului 

(www.antipa.ro), a paginilor Facebook și Instagram, precum și din studiile de vizitator 

derulate. 

La nivelul anului 2022, profilul beneficiarului muzeului se prezintă astfel: 

 

6.1 Categorii de vârstă/sociale 

 

http://www.antipa.ro/
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Se constată că peste 50% (52,6%) din publicul muzeului este reprezentat de copii de diferite 

vârste. Acest lucru este foarte important pentru că în perioada copilăriei se 

formează/se poate forma deprinderea de vizitare a muzeelor ca instituții de 

cunoaștere/cultură. 

 

6.2 Profilul de studii al vizitatorilor MNINGA (pe baza studiului realizat în anul 2021) 

În ceea ce privește nivelul de studii al vizitatorilor adulți, 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 

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% 

 

6.3 Profilul familial al vizitatorilor MNINGA (pe baza studiului realizat în anul 2021) 

În ceea ce privește componența familiilor cu copii, se constată faptul că 52% dintre acestea 

au copii, ceea ce sugerează o oportunitate pentru muzeu în atragerea acestui public care 

potențial manifestă un interes crescut pentru educarea copiilor. 

Familii cu copii Ponderea 

Da 52% 

Nu 48% 

 

6.4 Profilul vizitatorilor MNINGA după domiciliu (pe baza studiului realizat în anul 

2021) 

În ceea ce privește domiciliul vizitatorilor, se constată faptul că 84% dintre aceștia locuiesc 

în mediul urban. Acest lucru arată nivelul redus de acces al vizitatorilor din mediul rural la 

servicii culturale. 

Domiciliu Ponderea 
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Urban 84% 

Rural 16% 

 

B) Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 

1. Analiza programelor și a proiectelor instituției 

Prezentăm mai jos o sinteză a anilor 2017-2022 pentru fiecare dintre aceste programe. 

 

Programul Investiții, reparații capitale și modernizarea infrastructurii muzeale 

Investiții, reparații capitale și modernizarea infrastructurii muzeale în perioada 2017-2022, 

cu precizarea valorii și a sursei de finanțare: 

Anul Valoare investiții 
(RON) 

Sursa de 
finanțare 

2022 170.496,06 Venituri proprii/ 
sponsorizări 2021 321.591,1 

2020 0 

2019 64.265,35 

2018 85.745,45 

2017 469.916,72 

 
Programul Cercetarea patrimoniului 

Numărul de proiecte de cercetare derulat în cadrul MNINGA în perioada 2017-2022: 

Anul Număr proiecte Număr total de 
publicații științifice 

2022 37 17 

2021 42 44 

2020 49 32 

2019 43 50 

2018 30 54 

2017 22 67 

 

Programul Evidența, conservarea și protejarea patrimoniului muzeal 

Anul Bunuri de 
patrimoniu cultural 
mobil inventariate la 
finalul anului 

Bunuri de 
patrimoniu 
cultural mobil 
reevaluate 

Valoare înainte de 
reevaluare (RON) 

Valoare după 
reevaluare 
(RON) 

2022 1.725.439 33.567 3.485.171 1.058.745,1811 

2021 1.722.697 238.959 17.717.543,13 42.495.570 

2020 1.712.658 476.066 4.309.394 2.447.440,0731 
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2019 1.677.787 NA NA NA 

2018 1.649.694 NA NA NA 

2017 1.640.090 NA NA NA 

 

Programul Valorificarea patrimoniului muzeal 

Perioada Număr de proiecte/acțiuni culturale 

Ian-sept 2022 26 

2021 33 

2020 42 

2019 31 

2018 38 

Sept-dec 2017 17 

 

Programul Educație muzeală 

Perioada Număr de proiecte educaționale Număr de activități educaționale 

2022  107 

2021 17 262 

2020 16 128 

2019 11 481 

2018 28 501 

Sept-dec 2017 15 158 

 

Programul Marketing muzeal 

Perioada Număr de comunicate de presă 

Ian-sept 2022  

2021  

2020  

2019  

2018  

Sept-dec 2017  

 

2. Concluzii 

MNINGA este beneficiarul unui patrimoniu de excepție, reprezentând „nava amiral a 

zoologiei românești”, și este specializat în implementarea politicilor culturale de salvgardare 

a patrimoniului natural. Prin studiile şi cercetările aflate în derulare la nivel european, sau 

ale celor ce vor urma, specialiștii muzeului, în colaborare cu specialiști din domenii similare 

vor dezvolta programe de largă cuprindere teoretică asupra unicităţii, specificității şi 

diversității biologice, integrând în acest fel cercetarea zoologică românească în cea globală. 



16 

 

Pe plan național și local MNINGA trebuie să își continue programele de cercetare, achiziție 

și tezaurizare a patrimoniului de istorie naturală, sensibilizând totodată publicul vizitator 

asupra necesității păstrării și conservării patrimoniului natural. Aplicarea acestui principiu de 

bază se concretizează prin realizarea unor manifestări științifice de prestigiu și mare 

audiență publică, adaptate scopurilor stabilite, valorificând toate mijloacele şi resursele puse 

la dispoziție (logistice, financiare și umane); prin cercetarea ariilor naturale protejate și a 

parcurilor naționale, achiziția și îmbogățirea patrimoniului muzeal cu specimene de mare 

valoare științifică, realizarea evidenței științifice a patrimoniului, clasare patrimoniului 

conform normelor legale, cercetarea și valorificarea științifică a colecțiilor prin organizarea 

de manifestări expoziționale internaționale, editarea de publicații de specialitate (cataloage 

de colecție, cataloage de expoziție etc.), precum și facilitarea accesului publicului la 

patrimoniul muzeal prin diferite mijloace, inclusiv tehnice, sunt câteva deziderate absolut 

necesare unei instituții muzeale de talia Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore 

Antipa”. Pentru realizarea acestor deziderate necesare muzeului modern, din secolul al XXI-

lea marketingul și relațiile publice precum și educația muzeală pro-patrimoniu joacă un rol 

esențial. Extinderea spectrului cunoașterii patrimoniului, accesul la programe și manifestări 

culturale, un program informativ facil și eficace, găsirea celor mai rapide sisteme de 

informare (internet, site, Twitter și Facebook) organizarea bazelor de date, cunoașterea 

preferințelor publicului vizitator ca urmare a unor sondaje și cercetări sociologice conduc 

împreună la rezultate spectaculoase în atragerea publicului vizitator, responsabilizarea şi 

eficientizarea activității prin creșterea veniturilor care pot fi utilizate pentru programe 

culturale din ce în ce mai perfecționate. 

 

2.1. Reformularea mesajului, după caz 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este o instituţie publică a cărei misiune 

este studiul biodiversităţii prin cercetare bazată pe colecţii şi transferul cunoştinţelor astfel 

achiziţionate către public, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă 

a timpului liber, popularizarea cunoştinţelor legate de fauna României şi cea mondială, ca şi 

sensibilizarea publicului faţă de problemele actuale legate de protecţia mediului şi 

conservarea habitatelor. 

Această misiune a contribuit la dezvoltarea imaginii instituţiei în rândul publicului larg. De 

asemenea ea a permis proiectarea unor programe de cercetare şi de educare coerente, 

care să vizeze nu numai diverse subiecte legate de lumea vie ci şi de interacţiunea societăţii 

umane cu aceasta. Astfel, atât programele de cercetare, cât şi cele destinate publicului, au 

pus accentul pe conservarea mediului înconjurător. 
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În viitor, îndeplinirea în continuare a misiunii muzeului este strâns legată de respectarea 

unor valori, de reflectarea acestora în toate activităţile muzeului. Principalele valori la care 

muzeul aderă sunt: cooperare, interdisciplinaritate, interactivitate, incluzivitate, siguranță. 

Cooperarea vizează atât alte instituţii culturale şi educaţionale, cât şi indivizii, indiferent de 

statutul lor (biologi sau alţi cercetători, vizitatori ai muzeului, profesori etc.) Prin cooperare 

se urmăreşte diversificarea programelor muzeului, creşterea gradului de cercetare şi 

cunoaştere a colecţiilor muzeului şi a muncii cercetătorilor insituţiei în afara acesteia. 

Interdisciplinaritatea este în concordanţă cu noua misiune a muzeului. Această valoare 

trebuie să se reflecte atât în activitatea de cercetare specifică, cât şi în programele publice 

organizate de către muzeu. Astfel, colecţiile muzeului şi fauna trebuie să fie studiate şi 

prezentate într-un context multidisciplinar, care să permită mai buna înţelegere a acestora, 

precum şi atragerea unui număr mai mare de vizitatori de categorii foarte diverse. 

Interactivitatea trebuie urmărită cu precădere în legătură cu activitatea publică a muzeului. 

Această valoare trebuie să fie structurată pe două direcții principale: dinamism şi 

performanță. Ea se manifestă în toate programele publice ale muzeului, dar și în cadrul 

expoziţiei permanente, prin echipamentele moderne şi performante, care permit vizitatorilor 

să interacţioneze direct cu cercetarea dar şi cu colecţiile muzeului. De asemenea 

interactivitatea se exprimă în dezvoltarea instrumentelor de comunicare cu publicul nostru 

în mediul on-line, cu ajutorul tehnologiei informației. Această direcție de dezvoltare a fost 

impusă dramatic de situația epidemiologică globală care a debutat în anul 2019. 

Incluzivitatea se referă la obiectivul ca Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

să devină din ce în ce mai adaptat la nevoile cât mai multor categorii de public. Ne dorim ca 

experiența vizitării muzeului nostru să fie una cât mai plăcută pentru vizitatorii noștri cu nevoi 

speciale. 

Siguranța se referă la implementarea de măsuri organizatorice care să asigure atât 

siguranță vizitatorilor, cât și pe cea a personalului, în contextul evoluției la nivel mondial și 

național a amenințării create de infecția cu coronavirus (COVID-19), respectiv a apariției 

unor conflicte militare active în imediata vecinătate a țării. Pentru aceasta a fost întocmit și 

este permament actualizat Planul specific de continuitate a activității valabil la nivelul 

Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” prin care s-a urmărit asigurarea 

continuității activității Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; 

Aceste valori, împreună cu misiunea muzeului, sunt elemente cheie ale prezentului proiect 

managerial, ghidând activitatea muzeului şi contribuind la atingerea viziunii muzeului: 

Împărtășind cunoaștere insuflăm oamenilor respect pentru natură și îi ajutăm să 

descopere locul omenirii pe Pământ. 
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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/completare 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 pământ – presupune că o parte importantă a spiritualității umane este 

reprezentată de înțelegerea relației cu lumea înconjurătoare. 

 

2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii 

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

1. Excelență în cercetarea științifică 

a. constituirea și cercetarea ştiinţifică a patrimoniului; 

b. dezvoltarea colaborării cu instituţiile de învăţământ; 

c. participarea la parteneriate cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea 

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

 

2. Păstrător de mărturii materiale ale existenței și evoluției mediului înconjurător 

a. administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului; 

b. evidența, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului; 

c. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare 

şi dezvoltare a patrimoniului; 

d. îmbunătățirea sistemului de evidență digitală a patrimoniului gestionat 

 

3. Importanța pentru comunitate 

a. realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite segmente de vârstă, ca forme 

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

c. realizarea activităților de pedagogie muzeală, esenţiale în educaţia tinerei generaţii în 

spiritul apropierii acesteia de muzeul modern; 

d. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării şi recreerii; 

e. diversificarea modalităților alternative de promovare a patrimoniului muzeal prin 

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

funcționare; 

f. organizarea unor activităţi anuale de anvergură care să valorifice o serie de oportunități 

ce au un mare impact asupra publicului (ex.: Congresul de Zoologie al Muzeului Antipa, 

Noaptea Muzeelor, Noaptea Cercetătorilor, Zilele Patrimoniului etc.); 

g. continuarea programelor culturale de anvergură ale muzeului precum şi dezvoltarea de 

noi programe de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat; 

h. dezvoltarea studiilor de vizitator care să identifice profilul consumatorului specific al 

Muzeului, dar și nevoile și așteptările publicului de la Muzeu pentru regândirea sau 

îmbunătățirea programelor educative, a modului de conceptualizare a expozițiilor, de 

furnizare a tipului de conținut/informație, de interacțiune etc.; 

 

4. Dezvoltare instituțională 

a. elaborarea unor propuneri privind construirea unui spațiu suprateran-subteran cu 

destinație mixtă care să extindă actuala clădire a muzeului. Acest spațiu ar trebui să ofere 

următoarele spații/funcțiuni principale: 

 

SPAȚII / FUNCȚIUNI PENTRU PUBLIC 

Categorie funcțională Suprafață 

/capacitate 

Descriere 

Expoziție temporară 1000mp Spaţiile expoziţiilor temporare trebuie să fie 

uşor accesibile, fie din holul de primire 

şi/sau atrium, fie în legatură cu alte accese. 

Cele trei spaţii pot fi amplasate împreună 

sau separat. Aceste spații pot fi și închiriate. 

Spații de odihnă și relaxare 

pentru public 
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Sală de conferințe/spectacole 200 locuri 

/300mp 

Dotată cu aparatură de proiecție și 

sonorizare, este destinată evenimentelor 

publice curente (conferințe de presă, 

conferințe științifice, lansări de carte, 

vernisaje, proiecţii). Trebuie să poată fi 

partiționată cu pereți mobili după necesități. 

Foaier 300mp Destinată organizării de activități conexe 

celor care se organizează în sala de 

conferințe. 

Săli de cursuri 150mp Destinate activităților educative, lecțiilor 

interactive susținute atât de educatorii 

muzeali cât și de cadrele didactice din 

unitățile de învățământ. 

Spații auxiliare și anexe  Toalete, grupuri sanitare etc. 

Spații de acces  Trebuie dotate cu serviciile necesare, în 

funcție de rolul lor în soluția propusă. 

ȘPAȚII / FUNCȚIUNI RESTRICȚIONATE 

DEPOZITE GENERALE DE 

PATRIMONIU 

3000mp Vor fi amplasate în subteran. Se propune 

folosirea a două niveluri de subsol. 

Înălțimea depozitelor este cuprinsă între 2.5 

și 3m. 

 

b. elaborarea unor propuneri privind reabilitarea şi modernizarea clădirii muzeului 

c. identificarea unor soluții viabile pentru extinderea spațiilor de depozitare specifice 

exponatelor muzeului; 

d. analiza situației actuale a infrastructurii și a echipamentelor disponibile pentru restaurarea 

și conservarea colecției, a sistemelor de depozitare, pentru identificarea soluțiilor optime de 

îmbunătățire a mediului de lucru din laboratoarele de restaurare și a managementului 

depozitelor; 

 

C) Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare :și/sau de 

reorganizare, după caz 

1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente; 
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Actele de constituire ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”: 

• Ordinul Ministerului Culturii nr. 2490 din 25 octombrie 2013 pentru aprobarea 

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

Antipa” 

• Ordin nr. 2738 din 12 decembrie 2013 pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie 

Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti 

MNINGA funcţionează în temeiul prevederilor din Legea nr.311/2003 a muzeelor şi a 

colecţiilor publice, republicată, şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii nr. 

2490/25.10.2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. 

Prin raportare la clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN – activitatea 

principală a MNINGA este cea specifică muzeelor (cod CAEN „activităţi ale muzeelor”), iar 

domeniul principal este cel corespunzător codului CAEN 910 „activitățile bibliotecilor, 

arhivelor, muzeelor şi altor activităţi culturale”. Potrivit structurii sale complexe MNINGA 

realizează şi alte activităţi anexe activităţilor specifice instituţiilor muzeale, conform codurilor 

CAEN (conform Cod CAEN 2008): 9102 (Activități ale muzeelor); 7219 (Cercetare-

dezvoltare în alte științe naturale și inginerie); 7220 (Cercetare-dezvoltare în științe sociale 

și umaniste). 

Conform clasificării UNESCO activitatea principală a MNINGA se regăseşte în Domeniile 

principal: 5101.06 (Muzeologia); 2401 (Biologia animală - zoologia); 2402 (Antropologia - 

fizica); 2403 (Biochimia); 2405 (Biometria); 2407 (Biologie celulară); 2408 (Etologia); 2409 

(Genetica); 2413 (Biologia insectelor - entomologia); 2415 (Biologia moleculară); 2416 

(Paleontologia); 2419 (Simbioza); 5804 (Alte specialități pedagogice: Pedagogie muzeală); 

6114.99 (Psihologie socială: Altele: Marketing cultural); 6301 (Sociologia culturală). 

MNINGA este înscris în Registrul Potențialilor Contractori Nr. Înreg. 1571, fiind atestată 

capacitatea instituţiei de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare prin decizie a 

Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9634/14.04.2008. 

MNINGA deţine: 

Marca muzeului: Certificat de înregistrare a mărcii nr. 164760/27.06.2019 

În conformitate cu art. 26 al. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată, se admite înregistrarea 

mărcii, M 2019 04747 / 27.06.2019, pentru următoarele produse și servicii din clasele: 

Clasa 16: Hărtie și carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie și 

de birou, cu excepția mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen 

și materiale pentru artiști; pensule; materiale didactice și educative; folii de plastic pentru 

documente, folii și pungi pentru ambalat și împachetat; caractere tipografice, forme de tipar. 
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Clasa 24: Textile și înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil 

sau plastic. 

Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului. 

Clasa 28: Jocuri, jucării și obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de 

gimnastică și sport; decorațiuni pentru pomul de Crăciun. 

Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou. 

Clasa 41: Educație; furnizarea de instruire; divertisment; activități sportive și culturale. 

Clasa 42: Servicii științifice și tehnologice, precum și de cercetare și proiectare în legătură 

cu acestea; analize industriale și servicii de cercetare industrială; proiectarea și dezvoltarea 

de componente hardware și software ale calculatorului. 

 

Marca CZGA: Certificat de înregistrare nr. 108502/18.03.2010. 

Marca se referă la Congresul de Zoologie al Muzeului Grigore Antipa. 

În conformitate cu art. 26 al. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată, se admite înregistrarea 

mărcii, M 2010 01801 / 18.03.2010, pentru următoarele produse și servicii din clasele: 

Clasa 35: Publicitate. 

Clasa 41: Educație; instruire; activități culturale. 

Clasa 42: Servicii științifice și tehnologice, servicii de cercetare și creație; servicii de analiză 

și cercetare industrială. 

 

Marca Café Antipa: Certificat de înregistrare nr. 135299/09.09.2014. 

În conformitate cu art. 26 al. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată, se admite înregistrarea 

mărcii, M 2014 006164 / 09.09.2014, pentru următoarele produse și servicii din clasele: 

Clasa 41: Educație; furnizarea de instruire; divertisment; activități sportive și culturale. 

Clasa 43: Restaurante și cazare temporară. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne, 

Proiect de modificarea a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare – vezi Anexa 1 

Organigrama 
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Potrivit noii organigrame, propusă pentru perioada de management 2022-2027, 

dimensionarea personalului va fi păstrată la 60 de posturi, dintre care 7 posturi de conducere 

(față de 6 în prezent) (cu excepția managerului). 

• Înfiinţarea biroului Educație muzeală este justificată ca urmare a politicii manageriale 

de asumare a rolului educativ non-formal al MNINGA în societate. 

• Înființare Birou Resurse Umane-Juridic-Achiziții 

Biroul resurse umane-juridic-achiziții va fi o structură funcțională aflată în subordinea 

directorului instituției. Conducerea biroului este asigurata de șeful biroului Resurse Umane-

Juridic-Achiziții. 

• Înființare Birou Tehnic Administrativ 

Biroul tehnic-administrativ reprezinta o structură menită sa asigure buna administrare și 

întreținere a patrimoniului instituției. Conducerea biroului este asigurata de șeful biroului 

tehnic-administrativ. 

 

Conform noii organigrame, în structura Muzeului Antipa se vor regăsi 7 posturi de conducere 

aflate în subordinea managerului: 

Manager, va coordona: 

• Director adjunct (științific), va coordona: 

◦ Secție Cercetare 

◦ Laborator Biologie Moleculară și Microscopie Electronică 

• Director adjunct (colecții), va coordona: 

◦ Secția Colecții 
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◦ Laboratorul de taxidermie 

• Director adjunct (relații publice), va coordona: 

◦ Secția relații publice marketing cultural 

◦ Biroul Educație muzeală 

• Contabil Șef, va coordona: 

◦ Șef birou financiar-contabil, va coordona: 

▪ Birou financiar-contabil 

• Șef Birou Resurse Umane-Juridic-Achiziții, va coordona: 

◦ Birou Resurse Umane-Juridic-Achiziții 

• Șef Birou Tehnic Administrativ, va coordona: 

◦ Serviciul Tehnic Administrativ 

 

În structura Muzeului Antipa vor apărea următoarele modificări: 

• structuri noi/redenumite: 

◦ Secția Relații publice,marketing cultural 

◦ Birou Educație muzeală 

◦ Birou Resurse Umane-Juridic-Achiziții 

◦ Serviciu Tehnic Administrativ 

• structuri dispărute 

◦ Secția Redacție, bibliotecă, arhivă 

 

Sistemul de control intern managerial 

În cadrul MNINGA, în luna august 2022, sunt implementate proceduri de control intern 

managerial prevăzute de Ordin SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial, conform tabelului următor: 

 

Denumirea instituţiei MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE 

NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” 

Nr. documentului de aprobare a structurii de 

monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a sistemului de control 

intern/managerial (ultima actualizare) 

DECIZIA nr. 15 
din data de 05.01.2022 
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Nr. documentului de aprobare a programului de 

dezvoltare a sistemului de control intern/ 

managerial (ultima actualizare) 

DECIZIA nr. 16 din data de 
05.01.2022 

Nr. de obiective generale stabilite 4 

Nr. de indicatori asociaţi obiectivelor specifice 56 

Nr. de activităţi procedurabile inventariate 66 

Nr. de proceduri elaborate 66 

Nr. de riscuri înregistrate în Registrul riscurilor 76 

 

3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii 

și/sau externalizate; 

 

Nr. posturi aprobate în statul de funcții 60 

Nr. posturi în plata 55 (4 vacante + 1 

suspendat de CS I) 

Nr. posturi în procedură de ocupare 1 

Drepturi de autor 3 

Contracte civile de prestari servicii 4 

Contracte PFA 21 

Întreprindere individuala 1 

Firma leasing personal 3 oameni 

Observații: 

1. În prezent există un număr de 4 (patru) posturi vacante după cum urmează: 

1. 1 post vacant de director adjunct (Cercetare). Postul s-a vacantat la data de 

01.06.2017, atunci când dr. Costică Adam, cel care ocupa acest post, a fost 

încadrat ca cercetător științific gr. II în cadrul Muzeului. Ocuparea acestui post 

este problematică din următoarele considerente: conform reglementărilor în 

vigoare la această dată, remunerația care poate fi acordată acestei funcții este 

inferioară celei de cercetător științific gr. II sau gr. I. Este practic imposibil de 

găsit o persoană cu acest nivel de calificare profesională care să accepte 

responsabilitatea postului în aceste condiții salariale. De asemenea, este 

împotriva principiilor care guvernează activitatea de cercetare să se 

numească într-un post de acest nivel un cercetător cu un grad științific inferior. 

2. 1 post vacant de Șef Secție Redacție-Biblioteca-Arhivă. Acest post va 

dispărea în urma modificării organigramei Muzeului. 
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3. 1 post vacant de cercetător științific gradul II. Postul este în curs de ocupare, 

procedura de concurs fiind în curs de desfășurare. 

4. 1 post vacant de conservator gr. IA. 

5. 1 post temporar vacant de Cercetător științific gr. I – post suspendat temporar al managerului, 

dr. Luis-Ovidiu Popa. 

 

4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului 

instituției, propuneri de îmbunătățire; 

 

Muzeul are în administrare următoarele imobile, proprietate publică a statului: 

a) terenul aferent, suprafață 14.155mp 

b) imobilul din Bucureşti, Şos. Kiseleff nr.1, sector 1, cu următoarele 

caracteristici: 

o corp central: S+P+2E; Două corpuri laterale: S+P+1E, Două corpuri de 

legătură: S+P+1E; Învelitoare tablă. Suprafețele desfășurate ale 

imobilului sunt următoarele: 

 

Destinație spațiu Suprafață (m2) 

Subsol 2093 

Parter 1963 

Mezanin 305 

Etaj 1 1963 

Etaj 2 1320 

 

o în imobil se află următoarele spații, cu destinațiile aferente: 

Destinație spațiu 
Suprafață 

(m2) 
Observații 

Intrare 190  

Recepție 25  

Garderobă 10  

Sală de conferințe 150  

Spații pentru activități 

educative 
96  

Cafenea 255 În proces de autorizare 
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Destinație spațiu 
Suprafață 

(m2) 
Observații 

Magazin (închiriat în 

perioada 2011-2014) 
44  

Toalete pentru public 42,75  

Toalete pentru angajați 23,50  

Laboratoare 507 Grad de ocupare >90% 

Expoziție permanentă 3125  

Bibliotecă 95  

Birouri administrative 153  

Arhivă 25  

Ateliere 118  

Depozite materiale 21  

Depozite colecții 774 Grad de ocupare ~97% 

 

Situație privind spațiile de depozitare: 

Suprafață spații depozitare Volum spații depozitare colecții 

778, 4 m2 2172,1 m3 

 

Propuneri de îmbunătățire 

1. Construire în regim propriu de mobilier metalic (rafturi) care să permită primirea 

cutiilor de colecție din dulapurile de lemn. Prin construirea rastelurilor metalice cu o 

înălțime care să valorifice la maximum spațiul depozitului respectiv se va maximiza 

utilizarea spațiului și se va mări volumul de depozitare. 

 

5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de 

asigurare a continuității procesului managerial. 

 

Organigrama Muzeului relevă că diferitele aspecte ale funcționării instituției sunt distribuite 

pe compartimente (secții, birouri, laboratoare). Fiecare compartiment are un șef de 

compartiment, retribuit sau nu ca funcție de conducere, căruia îi este delegată autoritatea 

pentru operațiunile de zi cu zi. 

Existența unei proceduri clare de delegare a autorității înseamnă că fiecare șef de 

compartiment înțelege principalele domenii ale responsabilității sale. Aceste domenii de 
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responsabilitate sunt cele care în ultimă instanță determină în mod colectiv, politicile, 

obiectivele și activitățile Muzeului, respectarea regulamentelor interne, aprobarea bugetelor, 

asigurarea resurselor financiare, astfel încât Muzeul să avanseze către îndeplinirea viziunii 

și misiunii sale. 

Delegarea autorității duce la o conducere, respectiv structura organizatorică eficientă prin 

definirea clară a rolurilor distincte ale fiecărui compartiment/angajat în cadrul Muzeului, ceea 

ce permite ca fiecare angajat să se concentreze pe activitatea pe care trebuie să o 

desfășoare. 

Un sistem de organizare în care autoritatea este delegată permite instituției să realizeze mai 

mult. Un astfel de sistem promovează o bună utilizare a resurselor, inclusiv de timp. Șefii de 

compartimente au autoritatea de a acționa independent și de a supraveghea operațiunile de 

zi cu zi, în timp ce directorul general/managerul își folosește timpul pentru a lua decizii care 

să conducă activitățile instituției. Într-un astfel de sistem, personalului de la toate nivelurile 

ar trebui să îi fie clară structura lanțului decizional. 

 

D) Analiza situației economico-financiare a instituției 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 

solicitate/obținute de la instituție 

Din datele economico-financiare, rezultă că Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore 

Antipa” a înregistrat rezultate pozitive la toate capitolele în perioada 2020-2022, în condițiile 

în care subvenția primită de la Ministerul Culturii, a acoperit necesitățile de finanțare a 

activității instituției astfel: 

• anul 2020 – 69,55%, procent motivat prin  aplicarea cadrului legislativ defavorabil 

(determinat de epidemia de COVID-19), inițiativă legislativă care a limitat accesul în 

expoziția permanentă și în expozițiile temporare ducând în cele din urmă la 

închiderea acestuia, situatie ce a dus la diminuarea veniturilor proprii. 

• anul 2021– 53,96% 

• anul 2022– 65,27% procent influențat de creșterea masivă a prețurilor la utilități, la 

contractele de prestări servicii pază, curățenie, etc. și contractele de mentenanță 

Politica de promovare a instituției, precum și diversificarea activităților specifice ale acesteia, 

obținerea de finanțări din diverse surse, au atras un număr mare de vizitatori/participanți la 

activitățile culturale având ca rezultat realizarea de veniturilor proprii ce au permis 

acoperirea a unui procent considerabil din cheltuielilor instituției. În perioada 2020-2022 a 

existat o preocupare deosebită pentru atragerea de surse de finanțare, pe lângă veniturile 
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obținute din vânzarea de bilete. O parte din resursele financiare necesare au fost asigurate 

din mai multe surse: programe de finanțare, contracte de cercetare, sponsorizări, vânzări 

stand, realizarea de analize ADN etc. 

1.1. Bugetul de venituri 

Bugetul de venituri a parcurs următoarele etape în perioada 2020-2022: 

Anul 2020 

• a fost rectificat la data de 19.02.2020 în urma solicitării nr.377 din 13.02.2020 și 398 

din 13.02.2020 MNINGA prin includerea sumei de 2.556.000 lei la indicatorii „Fondul 

European de dezvoltare Regională”(2.265.000 lei), „Venituri din cercetare”(4.000 lei) în 

vederea derulării contractului de finanțare nr. 238-2019 și „Donații și sponsorizări”(287.000 

lei) conform contractului de sponsorizare nr.2266/13.12.2019sponsor MOL ROMÂNIA 

PETROLEUM PRODUCTS SRL. 

• a fost majorat cu suma de 51.000 lei la data de 08.05.2020, majorare cerută prin 

adresa nr. 719/20.03.2020, reprezentând excedentul anului 2019. 

• Având în vedere faptul ca la titlul Bunuri și servicii, bugetul instituției a fost subvenționat 

doar in procent de 10% ( 90% trebuind să fie acoperit din venituri proprii), am solicitat prin 

notele de fundamentare nr.1230/13.05.2020 și 1471/15.06.2020 suplimentarea subvenției 

de la bugetul de stat pentru reluarea activității în condiții optime și achiziționarea celor 

necesare ca activitatea să se desfășoare în siguranță (servicii dezinfecție, mănuși și măști, 

soluții dezinfectante, dozatoare dezinfectant, separatoare ce trebuie instalate între angajații 

instituției și vizitatori, implementare masuri impuse de legislația privind protecția vizitatorilor 

și a angajaților la pandemia de Covid-19 etc); 

• a fost majorat cu suma de 40.000 lei la data de 06.07.2020 în urma solicitărilor 

menționate anterior. 

• a fost modificat la data de 29.09.2020 cu 1.055.000 lei ( „Donații și sponsorizări” 5.000 

lei) -reprezintând încasări conform contractului de sponsorizare nr.1780/21.07.2020 sponsor 

CMI „Dr.Antochi Florina”, (subvenție 1.050.000 lei) pentru acoperirea cheltuielilor de 

personal 350.000 lei și a cheltuielilor cu bunuri și servicii 705.000 lei), sume solicitate prin 

adresa nr.2221/17.09.2020 pentru achiziționarea de unor materiale și servicii pentru 

menținerea în condiții normale de utilizare a echipamentelor existente în instituție precum și 

pentru acoperirea cheltuielilor unor servicii ce înregistrează un vârf de utilizare în această 

perioadă – mentenanța sistemelor de prevenire a incendiilor și de securitate, sisteme de 

climatizare etc. și în vederea realizării la parametri competitivi a planului minimal asumat, 

dar și a proiectului de management. 
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• a fost diminuat la data de 21.10.2020 cu 1.000.000 lei(Fondul European de Dezvoltare 

Regionala) și 1.836.000 lei (venituri proprii), venituri ce nu au putut fi realizate din cauza 

condițiilor speciale în contextul pandemiei Covid-19 și a fost suplimentat cu suma de 68.000 

lei la indicatorul „Alte transferuri voluntare” reprezintând încasări conform contractului de 

finanțare proiecte cultural PO573 din 14.02.2020, încheiat cu Fondului Cultural. 

• în luna noiembrie a fost suplimentat cu suma de 290.000 lei la indicatorul „Subvenții 

pentru instituții publice”Titlul „ Bunuri și servicii”, prin nota de fundamentare nr.2901 din 

23.11.2020 în vederea realizări de lucrări de reparații la circuitele de distribuție sisteme 

climatizare, servicii reevaluare patrimoniu, servicii supraveghere expoziție permanentă, 

conservare preventivă etc., și diminuat cu 130.000 lei la Titlul „ Cheltuieli de 

personal”,economie realizată prin vacantarea unor posturi. 

• la data de 14.12.2020, a fost suplimentat cu suma de 293.000 lei la indicatorul „Donații 

și sponsorizări” și reprezintă încasări conform contractului de sponsorizare nr. 

3888/10.11.2020 sponsor Mol România Potreleum Products și suma de 30.000 lei la 

„Subvenții pentru instituții publice”solicitare nr. 3172 din 10.12.2020. 

 

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. 

• 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 
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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. 

 

Anul 2022 

• a fost aprobat la data de 21.01.2022 cu nr.563 având o valoare totală de 10.905.000 

lei si a fost majorat cu suma de 1.504.000 lei prin solicitarea MNINGA nr 624/03.03.2022 la 

indicatorul:„Prefinanțare” (48.01.03) – 1.500.000 lei și - „Venituri din cercetare” (33.20), -

4.000 lei în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin instituției din contract de 

finanțare(POIM)nr. 238/11.03.2019. 

Venituri proprii 

în perioada 2020-2022 veniturile proprii ale MNINGA au fost realizate din următoarele surse: 

Anul 2020 

• Venituri din prestări servicii -ateliere și alte activități culturale – 10.808 lei 

• Alte venituri din prestări servicii și alte activitati vânzare publicații, drepturi de 

reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în diverse publicații, taxe de ghidaj, de 

fotografiere și de filmare – 373.041 lei 

• Alte venituri – 28.867 lei 
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• Veniturile din cercetare au fost realizate din contracte de prestari servicii încheiate cu 

inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN in sumă de 110.194 lei. 

• Veniturile realizate la indicatorul „Donații și sponsorizări” reprezintă încasări conform 

următoarelor contracte de sponsorizare: 

• nr.1780/21.07.2020 sponsor CMI „Dr.Antochi Florina”-5.000,00 lei extras de cont din 

24.07.2020; 

• nr.3888/10.11.2020 sponsor Mol România Petrolum Products- 292.398 lei încasați 

extras de cont din 09.12.2020. 

• nr.2266/13.12.2019 sponsor Mol România Petrolum Products- 286.440 lei încasați 

extras de cont din 10.01.2020, transferați din contul “Disponibil din sume de mandat 

și în depozit“ 

• Din totalul încasărilor din sponsorizări, 479.000 lei au fost transferați în contul de 

„Disponibil din mijloace cu destinație specială” și urmează a fi cheltuiți în anii următori. 

• Venituri realizate la indicatorul „Alte transferuri voluntare” reprezentând încasări 

conform contractului de finanțare proiecte cultural PO573 din 14.02.2020, încheiat cu 

Fondului Cultural în valoare de 66.999 lei. 

 

Anul 2021 

• Venituri din prestări servicii ateliere și alte activități culturale – 27.491 lei 

• Alte venituri din prestări servicii și alte activitati 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; 

 

Anul 2022 
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• Venituri din prestări servicii - ateliere și alte activități culturale -17.076 lei 

• Alte venituri din prestări de servicii și alte activități - vânzare publicații, drepturi de 

reproducere pentru lucrări din patrimoniul propriu în diverse publicații, taxe de ghidaj, de 

fotografiere și de filmare - 363.446 lei 

• Alte venituri - venituri diverse – 19.003 lei 

• Veniturile din cercetare  au fost realizate din contracte de prestări servicii încheiate cu 

inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN – 51.528 lei. 

 

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, avand 

un buget de 4.434.000 lei. În  perioada raportată au fost încasați 2.165.780 lei. 

 

1.2. Bugetul de cheltuieli 

În perioada 2020-2022La 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 culturale desfășurare, a 

creșterii fondului pentru cheltuielile de personal și nu în ultimul rând din cauza creșterilor 

prețurilor la utilități și prestări servicii. 

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 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 
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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 

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 perioada 2019-2022 au fost făcute plați de 2.865.445 

lei. 

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

necesară acoperirii cheltuielilor cu fondul de handicap conform Legii 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare, aferentă perioadei de raportare. 

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

achiziții: 

• Anul 2021 

◦ licențe pentru funcționarea sistemelor de operare 

◦ rafturi mobile pentru depozite de colecții 

◦ un sistem de detectare și monitorizare lilieci pe baza d eultrasunete 

◦ laptopuri și  sisteme desktop 

◦ chiller pentru sistemul de climatizare al muzeului 

• Anul 2022 

◦ înlocuirea centralei termice a muzeului 

 

2. Analiza comparativă a cheltuielilor 

Analiza comparativă a cheltuielilor este prezentată în Anexa 2. 
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3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 

3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază (venituri din manifestări culturale), au fost 

realizate din vânzări de bilete pentru vizitarea expoziției permanente și a expozițiilor 

temporare. Situația pe categorii de bilete/tarife practicate, preț întreg/preț redus, pentru 

perioada supusă analizei este prezentată în Tabelul următor: 

 

Expozitia publica Pret 
bilet 

Nr. 
beneficiari 

Incasari Pret 
bilet 

Numar 
beneficia
ri 

Incasari Pret 
bilet 

Numar 
beneficiari 

Incasari 

 2020 2021  
01.01.2022-31.07.2022 

Bilete pret intreg(adulti) 20 44.395 887.900 20 76.788 1.535.760 20 67.658 1.353.160 

Bilete preț întreg(adulți) - 
vânzare bilet on line 

20 0 0 20 6.399 127.980 20 3.056 61.120 

Bilete pret 
redus(evevi/studenti) 

5 13.876 69.380 5 19.225 96.125 5 35.434 177.170 

Bilete preț 
redus(elevi/studenți) - 
vânzare bilet on line 

5 0 0 5 2.078 10.390 5 1.182 5.910 

Bilete pret redus 
(pensionari) 

10 2.750 27.500 10 5.043 50.430 10 4.613 46.130 

Bilete preț redus 
(pensionari) - vânzare bilet 
on line 

10 0 0 10  161 1.610 10 111 1.110 

Bilete in regim gratuit 0 32.385 0 0 61.760  0 81.678 0 

Total expozitie 
permanenta 

 93.406 984.780  171.454 1.822.295  193.732 1.644.600 

Expozitii temporare          

Bilete pret intreg(adulti) 15 14.801 222.015 15 29988 449.820 15 17.814 267.210 

Bilete preț întreg(adulți) - 
vânzare bilet on line 

15 0 0 15 2361 35.415 15 489 7.335 

Bilete pret 
redus(evevi/studenti/pensio
nari) 

12 11.841 142.092 12 0 0 12 0 0 

Bilete pret 
redus(evevi/studenti/pensio
nari) 

10 0 0 10 26898 268.980 10 17.744 177.440 

Bilete preț redus (elev, 
student, pensionar) - 
vânzare bilet on line 

10 0 0 10 1070 10.700 10 297 2.970 

Bilete preț redus (elev cod 
QR) 

11 0 0 11 84 924 11 2 22 

Bilete preț redus (elev cod 
QR) - vânzare bilet on line 

11 0 0 11 136 1.496 11 13 143 

Bilete in regim gratuit 0 5.448 0  7456 0 0 5.861 0 

Pachet expoziții temporare 
(adulți) 

25 0 0 25 1904 47.600 25 3.489 87.225 

Pachet expoziții temporare 
(adulți) - vânzare bilet on 
line 

25 0 0 25 233 5.825 25 7 175 

Pachet expoziții temporare 15 0 0 15 2133 31.995 15 3.705 55.575 
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(elev, student, pensionar) 

Pachet expoziții temporare 
(elev, student, pensionar) - 
vânzare bilet on line 

15 0 0 15 131 1.965 15 8 120 

Pachet expoziții temporare 
(elev cod QR) 

16 0 0 16 26 416 0 0 0 

Pachet expoziții temporare 
(elev cod QR) - vânzare 
bilet on line 

16 0 0 16 53 848 0 0 0 

Pachet expoziții temporare 
- Bilete în regim gratuit 

0 0 0 0 615 0 0 944 0 

Total expozitii temporare  32.090 364.107  73.088 855.984  50.373 598.215 

 

3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției; 

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

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

diverse publicaţii, taxe de ghidaj, de fotografiere şi  de filmare; 

• contracte de prestări servicii încheiate cu inspectoratele de politie pentru realizarea 

de analize ADN si din contracte de prestări servicii de cercetare; 

• contracte de sponsorizare. 

 

Venituri proprii realizate din alte activități ale instituției 

Categorie de activități 2020 2021 01.01.2022
-
31.07.2022 

Vânzare publicaţii, drepturi de reproducere pentru lucrări 
din patrimoniul propriu în diverse publicaţii, taxe de ghidaj, 
de fotografiere şi  de filmare 

373.041 640.412 363.446 

Venituri diverse 28.867 41.752 19.003 

Contracte de prestări servicii încheiate cu inspectoratele de 
politie pentru realizarea de analize ADN si din contracte de 
prestări servicii de cercetare 

110.194 423.759 51.528 

Contracte de sponsorizare 583.838 351.060 0 

Contract de finanțare proiecte cultural PO573 FCN 66.999 0 0 

Total alte activități 1.162.939 1.456.983 433.977 

 

3.3 Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale 

Veniturile din prestări servicii culturale au fost realizate din organizarea de ateliere cu diferite 

tematici, școala de vară și alte activități culturale specifice obiectului de activitate al 

muzeului. 

Activități cultural educative 

 2020 2021 01.01.2022-31.07.2022 

 Număr Venituri Număr Venituri Număr Venituri 
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Participanți 
plătitori 

699 10.808 1.166 27.491 1.860 21.062 

Participanți 
gratuit 

12.515 0 16.949 0 14.717 0 

Total 13.214 10.808 18.115 27.491 16.577 21.062 

 

4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase 

Venituri din activitatea de bază: Tarifele de acces în muzeu sunt stabilite prin Ordinul nr. 

2468/10.09.2012 al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la următoarele valori: 

Categorie de vizitatori Categorie de 

tarif 

Valoare bilet 

vizitatorii adulţi tarif intreg fără 

drept de reducere 

20 lei TVA 

inclus/vizitator 

pensionari tarif redus 50% 10 lei TVA 

inclus/vizitator 

elevii şi studenţii, inclusiv elevii şi studenţii din 

învăţământul particular acreditat, posesorii de 

carduri „Euro 26”, în vârstă de până la 30 de 

ani 

tarif redus 75% 5 lei TVA inclus/vizitator 

Preșcolari, elevii în timpul vacanțelor școlare, 

persoane cu dizabilități, alte categorii stabilite 

prin lege 

tarif redus 100% 0 lei TVA inclus/vizitator 

 

În tabelul următor prezentăm comparativ situația încasărilor realizate din bilete vândute 

pentru expoziția permanentă în anul 2021, și situația încasărilor dacă tarifele muzeului ar fi 

majorate : 

Categorie 

vizitatori 

Număr vizitatori 

în anul 2021 

Tarif 

actual 

Încasări 

în anul 2021 

Tarif 

majorat 

Încasări 

potențiale 

Adulți 83187 20 1663740 30 2495610 

Pensionari 5204 10 52040 15 78060 

Elevi 13054 5 65270 7 91378 

Studenți 8249 5 41245 7 57743 

Gratuități 61760 0 0 0 0 
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Total încasări 1822295  2722791 

 

Ținând cont de faptul că tarifele practicate de muzeu sunt cele stabilite acum 10 (zece!) ani, 

considerăm că majorarea taifelor de acces la programele muzeului trebuie să fie realizată. 

După cum se observă din calculul anterior o majorare ca aceea propusă ar determina o 

creștere de aprox. 50% a veniturilor realizate din activitatea de bază. 

Venituri din prestări servicii: Muzeul realizează în prezent (și va continua această 

activitate) prestări servicii pentru inspectoratele de politie pentru realizarea de analize ADN; 

de asemenea muzeul poate realiza studii de impact asupra mediului și studii de 

evaluare/monitorizare a biodiversității unor arii naturale protejate. 

Programe de finanțare: și până în prezent s-a apelat la finanțarea proiectelor prin diferite 

programe naționale sau internaționale. Această linie de finanțare va fi exploatată în 

continuare, impulsionându-se mai mult realizarea de proiecte din fonduri externe 

nerambursabile. În funcție de strategiile Uniunii Europene, pentru 2014-2020, Muzeul se va 

plia pe atragerea de finanțări nerambursabile utile activităților instituției. 

 

E) Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii 
specifice a instituției 
1. Viziune 
Împărtașind cunoaștere, insuflăm oamenilor respect pentru natură și îi ajutăm să descopere 

locul omenirii pe Pământ. 

 

Explicitarea viziunii: 

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

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

cunoașterea; 

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

sistemul educațional formal; 

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

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

politice; 

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

pentru acțiuni responsabile față de natură; 
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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 pământ – presupune că o parte importantă a spiritualității umane este 

reprezentată de înțelegerea relației cu lumea înconjurătoare. 

 
2. Misiune 
În cele ce urmează propunem o mică modificare a formulării misiunii muzeului; elementel 

introduse sunt prezentate ci caractere îngroșate, iar cele eliminate sunt prezentate tăiat. 

 

Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" este o instituție publică de știință și 

cultură și divertisment a cărei misiune este studiul biodiversității prin cercetare bazată pe 

colecții și transferul cunoștințelor astfel achiziționate către public, direct și prin parteneriate 

cu unități de învățământ, urmărindu-se educarea sa concomitent cu petrecerea agreabilă 

a timpului liber, popularizarea cunoștințelor legate de fauna României și cea mondială, ca și 

sensibilizarea publicului față de problemele actuale legate de protecția mediului și 

conservarea habitatelor. 

 
3. Obiective (generale și specifice) 
Pentru următorii cinci ani, managementul MNINGA va avea următoarele obiective generale, 

respectiv specifice , conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 3145 din 13.07.2022 privind 

aprobarea caietului de obiective, în vederea organizării concursului de management pentru 

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Fiecare obiectiv va fi atins prin 

desfășurarea de programe specifice în perioada 2022-2027. 

1. Optimizarea structurii organizatorice a Muzeului 

i. formarea și consolidarea echipei manageriale pentru asigurarea continuității 

viziunii strategice pe termen lung; 

ii. structurarea și planificarea clară a întregii activității a instituției pe programe și 

proiecte; 

iii. analizarea structurii organizatorice actuale și propunerea modificării 

fundamentate a acesteia în funcție de necesitățile instituției; precum și viziunea 

managerului asupra actelor normative aflate în vigoare, cu incidență asupra 

activității de specialitate a instituției; 

iv. asigurarea funcționării adecvate a Consiliului de Administrație și a Consiliului 

Științific; 

2. Dezvoltarea unei strategii și a unei politici de personal 
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i. realizarea unei strategii cu privire la atragerea de voluntari activi pentru proiectele 

instituției; 

ii. să asigure îmbunătățirea sistemului de evidență și de digitizare a patrimoniului 

gestionat, cu identificarea surselor/posibilităților de digitizare şi a pregătirii 

specializate a personalului în manipularea echipamentelor pentru digitizare (după 

caz); 

iii. să stimuleze participarea personalului la vizite de studiu, programe de formare şi 

specializare naționale și internaționale și să încurajeze colaborarea specialiștilor 

instituției cu omologi din țară și/sau străinătate; 

iv. să încurajeze și să atragă tinerii specialiști în diverse activități de conservare şi 

de restaurare a colecției, în regim de colaborare sau de angajare, asigurând 

continuitate în activitățile muzeului; 

3. Instituirea de parteneriate cu institute de cercetare și învățământ, muzee, organizații 

non-guvernamentale 

i. să realizeze configurarea unei agende de cooperare cu comunitățile creative 

pentru valorificarea prin proiecte comune a colecției muzeului şi pentru generarea 

unor produse şi servicii inovative oferite publicului; 

4. Accesibilizarea muzeului (inclusiv prin folosirea tehnologiei informației în mediul (on-

line) pentru diferit ecategorii de public 

i. dezvoltarea de noi programe care să ia în calcul nevoile comunităţii şi profilul 

acesteia, inclusiv dezvoltarea de programe pentru mediul online; 

ii. accesibilizarea muzeului în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități 

locomotorii sau cu dificultăți de deplasare în spațiile interioare ale muzeului; 

iii. să realizeze expoziții virtuale pentru expozițiile temporare desfășurate la sediul 

muzeului; 

iv. dezvoltarea paginii web a muzeului, ca sursă de atragere a unui număr însemnat 

de noi beneficiari şi de noi segmente de vizitatori, precum şi oferirea informațiilor 

pentru turiști; 

5. Constituirea, cercetarea, inventarierea și protejarea patrimoniului cultural mobil 

Valorificarea complexă a  patrimoniului cultural al muzeului 

i. să asigure creșterea nivelului de protejare a patrimoniului cultural mobil al 

muzeului, din punct de vedere al conservării şi restaurării; 

ii. să asigure dezvoltarea activităților de cercetare științifică și documentare a 

patrimoniului muzeului; 



41 

 

iii. dezvoltarea unui proiect privind prezervarea şi promovarea memoriei culturale a 

instituției; 

iv. digitalizarea completă a explicațiilor care însoțesc exponatele; 

v. realizarea unui sistem informatic centralizat de management a colectiilor diverse 

ale muzeului; 

vi. organizarea colecției de documente/arhivă a muzeului; 

vii. să coordoneze activitatea de valorificare a colecțiilor muzeale prin organizarea de 

expoziții tematice și realizarea unor publicații cu caracter științific (pentru un public 

specializat) și pedagogic, de învățare și de popularizare către un public divers și 

nespecializat (albume, cataloage, studii, suporturi și kituri educaționale); 

6. Promovarea rolului educativ al Muzeului în societate 

i. dezvoltarea unei relații stabile școli-muzeu, inclusiv prin instrumente digitale 

folosibile în mediul on-line; 

ii. să sprijine realizarea unor programe educative, calibrate pe diferite segmente de 

vârstă, în vederea creșterii gradului de cultură a vizitatorului și de fidelizare a 

acestuia; 

iii. dezvoltarea rolului muzeului i)de principal comunicator de știință în domeniul 

biologiei (în sens larg); ii) de principal centru de cercetare în domeniul zoologiei 

în România. 

iv. să organizeze activități anuale de anvergură care să valorifice o serie de 

oportunități ce au un mare impact asupra publicului (Noaptea Muzeelor, Zilele 

Patrimoniului); 

7. Implementarea unor strategii de marketing pentru o bună promovare a instituției 

i. dezvoltarea unui/unor studiu/studii de vizitator care să identifice profilul 

consumatorului specific al instituției, dar și nevoile și așteptările publicului de la 

instituție pentru regândirea sau îmbunătățirea programelor, a modului de 

conceptualizare a evenimentelor, de furnizare a tipului de conținut/informație, de 

interacțiune etc.; 

ii. elaborarea unei strategii de marketing și comunicare a instituției și eficientizarea 

programelor de marketing cultural (promovare, sponsorizări, strângere de fonduri, 

finanțări europene) colaborări cu agențiile de publicitate pentru dezvoltarea unei 

strategii de branding a instituției; 

iii. diversificarea modalităților de promovare a proiectelor instituției, inclusiv prin 

"ocuparea" unor spații neconvenționale care să scoată instituția și în afara ariei 

sale uzuale de funcționare; 
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8. Eficientizare economică prin decizii de management 

i. analiza tarifelor practicate de către muzeu (inclusiv analiza oportunității tarifării 

vizitatorilor în funcție de durata vizitei), precum și propuneri de modificare a 

acestora, după caz; 

ii. să stimuleze obținerea fondurilor naționale și europene în vederea finanțării unor 

programe de cercetare pentru creșterea eficientei și performantelor în domeniul 

cercetării științifice în cadrul fiecărei secții muzeale, precum și în vederea finanțării 

unor proiecte curatoriale, a unor programe de educație muzeală și de voluntariat 

care să integreze contribuția creativă a voluntarilor tineri și a persoanelor în vârstă 

la dezvoltarea și valorificarea colecției muzeului; 

iii. propuneri concrete privind creșterea ponderii veniturilor proprii și a sponsorizărilor 

în total venituri și în același timp a gradului de acoperire din aceste surse a 

cheltuielilor administrative ale instituției; 

iv. identificarea a cel puțin 1 activitate/domeniu în primele 6 luni ale mandatului, unde 

cheltuielile muzeului pot fi reduse cu minimum 10% prin decizii de management 

intern: 

v. implementarea deciziilor de la punctul iv) în maximum 12 luni de la începutul 

mandatului, dacă sunt de competenta managementului muzeului; 

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

Ministerul Culturii, prin care se detaliază problema și soluția identificată, în cazul 

în care deciziile de la punctul 37 sunt de competența autorității centrale. 

9. Dezvoltarea infrastructurii muzeale 

i. elaborarea unor propuneri privind extinderea, reabilitarea sau/și modernizarea 

actualului sediu al muzeului; 

ii. modernizarea laboratorului de taxidermie; 

iii. identificarea de soluții alternative pentru zona de depozitare; 

iv. remedierea situației privind lipsa autorizației de funcționare la incendiu a spațiului 

muzeului; 

v. proiectarea și realizarea unui sistem de ventilație mecanică pentru spațiul 

expoziției permanente a muzeului; 

vi. racordarea la standardele europene privind dotările, echipamentele instituției și 

de hosting; calitatea serviciilor culturale oferite și adiacente (vânzare bilete, 

promovare, marketing etc.); 

10. Optimizarea transparenței, strategii anticorupție, a sistemului de control intern 

managerial al muzeului și a comunicării cu autoritatea 
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i. completarea pagini de internet a instituției cu toate elementele referitoare la 

transparență şi standardizarea afișării informațiilor de interes public; 

ii. asigurarea implementării standardelor de control intern managerial prevăzute de 

Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice; 

iii. elaborarea și implementarea planului de integritate la nivelul instituției, potrivit 

prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1269/2021; 

iv. asigurarea implementării metodologiei prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 

599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de 

corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu 

indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu 

indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupţie 

şi formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților şi 

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

incidentelor de integritate; 

v. asigurarea implementării Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

aprobată prin H.G. nr. 262/2019: 

vi. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de 

management și în conformitate cu ordinele Ministerului Culturii, respectiv cele 

prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea 

instituției, 

vii. transmiterea către Ministerul Culturii a rapoartelor de activitate și a tuturor 

comunicărilor necesare, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările 

următoare. 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioada de management 

Coordonatele strategiei pentru întreaga perioadă de management, așa cum vor fi enunțate 

mai jos 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. Obiectivul 

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

dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice a muzeelor, în special prin integrarea 
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dimensiunii participative și prin accentuarea rolului educațional și de protejare a identităților 

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

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

în mediul rural, prin promovarea tradițiilor locale, cât și în mediul urban, prin afirmarea 

identității culturale a locuitorilor orașelor. 

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

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

o activitate culturală care nu sunt întotdeauna direct legate de patrimoniul deținut. 

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

servesc. 

Strategia managerială vizează obiectivele strategice ale Muzeului identificate pentru 

perioada 2022-2027. 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 și proiectele 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 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. 

Direcțiile strategice ale planului managerial sunt următoarele: 

 

Domeniul de 
aplicare 

Direcții strategice identificate pentru 
perioada 

2022-2027 

Acțiuni specifice 

În plan 
managerial 
general 

• Organizarea funcțională a Muzeului 

Antipa 

• Instruirea și exersarea capacității 

manageriale 

• Atingerea nivelului de 

funcționalitate şi performanță 

europeană 
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• Consolidarea spiritului de echipă 

• Acreditarea şi autorizarea 

principalelor activităţi ale instituţiei 

(muzeu național, cercetare, formator) 

• Necesitatea creșterii veniturilor 

proprii și sponsorizărilor 

• Atragerea de finanțări 

europene și sponsorizări private 

• Realizarea unor parteneriate 

strategice cu sectorul ONG, 

instituții și rețele de profil naționale 

și internaționale 

• Realizarea unor parteneriate 

media strategice naționale si 

internaționale 

În planul 
resurselor 
umane 

• Asigurarea cu personal a tuturor 

sectoarelor de activitate 

• Pregătirea continuă și specializarea 

personalului 

• Asigurarea mobilității şi comunicării 

eficiente a personalului 

• Realizarea de programe de 

master, teze de licență, teze de 

dizertație în parteneriat Muzeul 

Antipa – instituții de învățământ 

superior din București 

• Participarea constantă a 

specialiștilor MNINGA la cursuri de 

specializare organizate de instituții 

similare din țară și străinătate 

În plan 
patrimonial 

• Căutarea de soluții pentru 

extinderea clădirii actuale a Muzeului 

Antipa 

• Asigurarea resurselor financiare 

necesare creşterii şi dezvoltării colecţiilor 

muzeale 

• Asigurarea siguranţei patrimoniului 

mobil 

• Asigurarea conservării şi restaurării 

patrimoniului 

• Asigurarea valorificării superioare a 

patrimoniului 

• Colaborare internaţională pentru 

conştientizarea valorilor patrimoniului 

• Realizarea studiilor de 

fezabilitate pentru extinderea 

clădirii actuale a Muzeului Antipa și 

execuția extinderii. 

• Completarea şi dezvoltarea 

colecţiilor muzeale 

• Evidenţa şi clasarea 

patrimoniului 

• Conservarea patrimoniului 

Valorificarea ştiinţifică a 

patrimoniului 

• Mobilitatea personalului de 

specialitate și a colecțiilor 
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În planul 
marketingului, 
relațiilor 
publice și PR 

• Identificare de noi mijloace de 

mediatizare şi promovare 

• Folosirea eficientă a bazei materiale 

şi patrimoniale pentru atragerea 

publicului 

• Identificarea nevoilor pieţei culturale 

bucureștene 

• Introducerea MNINGA în circuitul 

turistic organizat 

• Îmbunătățirea imaginiii 

Muzeului 

• Realizarea unei oferte 

cultural-turistice şi educative 

atractive 

• Realizarea periodică a 

studiilor şi anchetelor sociologie 

În planul 
educaţiei 

• Transformarea muzeului într-un 

partener real pentru școli din București, 

astfel încât activitățile muzeului să fie 

folosite ca activități compememntare 

procesului educativ formal; 

• Identificarea resurselor financiare 

pentru implementarea unui program 

national in domeniul  educației și 

cercetarii patrimoniului natural 

• Identificarea de noi parteneri la nivel 

national si international in domeniul 

educatiei si cercetarii 

• Elaborarea de materiale 

didactice disponibile on-line care 

să poată fi folosite de cadrele 

didactice ca material suport pentru 

activitatea didactică 

• Atragerea de fonduri dedicate 

educației si cercetării 

• Activarea în cadrul unor 

importante rețele internaționale de 

educație și cercetare 

În planul 
relațiilor 
internaționale 

• Îmbunătățirea şi extinderea rețelei 

de comunicare cu instituții similare din 

străinătate 

• Inițierea unor proiecte de cooperare 

internațională, la nivel regional și 

european 

• Realizarea unor noi 

parteneriate cu muzee, institute de 

cercetare, universități şi instituţii de 

cultură din țară străinătate 

• Mobilitatea specialiştilor şi 

circulaţia informaţiei 

În planul bazei 
tehnico- 
materiale 

• Căutarea de soluții pentru 

extinderea clădirii actuale a muzeului 

• Asigurarea resurselor financiare 

pentru reparații curente, reorganizări, 

reparații capitale, dotări 

• Modernizarea infrastructurii 

muzeale 

• Modernizarea sistemului 

informațional 

• Asigurarea condițiilor optime 

de muncă 
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• Asigurarea resurselor financiare 

pentru modernizarea sistemului 

informațional 

• Asigurarea resurselor financiare 

pentru modernizarea bazei tehnico-

administrative 

În plan 
financiar 

• Asigurarea proiectelor eligibile 

pentru accesarea de fonduri 

nerambursabile 

• Identificarea surselor de 

economisire 

• Creșterea ponderii veniturilor proprii 

în bugetul anual al instituției 

• Atragerea de fonduri din 

surse externe 

• Buna organizare şi 

gestionare a bugetului 

• Dezvoltarea de programe 

care să permită atragerea 

suplimentară de venituri proprii. 

 
5. Strategia și planul de marketing 

Marketingul muzeal identifică mai întâi nevoile și cerințele în schimbare ale consumatorilor 

(vizitatorilor potențiali ai muzeului) și apoi răspunde prin crearea de experiențe și activități 

realizabile și valoroase care vizează furnizarea de valoare finală consumatorilor care, la 

rândul lor și pe baza principiului reciprocității vor „răsplăti” muzeul. Deși nu există o singură 

teorie de marketing care să poată fi implementată în tot sectorul muzeal datorită diversității 

acestuia, există instrumente care permit dezvoltarea unui marketing strategic eficient. În 

acest sens, ideea de mix de marketing extins va fi folosit în cele ce urmează pentru analiza 

strategiei de marketing muzeal. Poziționarea eficientă a muzeului permite abordarea 

concurenței pe piața culturală, construirea de noi audiențe și asigură supraviețuirea 

instituției. 

Mixul de marketing extins al marketingului muzeal este cunoscut ca „mixul de marketing cu 

cei șapte P”: produs, preț, plasament (loc), promovare, persoane (oameni), proces și dovezi 

fizice (physical evidence). Descrierea fiecărui element al versiunii extinse în cazul Muzeului 

Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este prezentată mai jos. 

Produs 

• Muzeul oferă următoarele categorii de produse publicului: 

Expoziția permanentă deschisă publicului în anul 2011. Aceasta este organizată pe 3 nivele, 

după cum urmează: demisol-fauna României; parter – fauna mondială; etaj – diverse arii 

tematice (giganții mărilor și oceanelor, camera memorială Antipa, geologie și mineralogie, 
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originea și evoluția vieții, genetică, paleontologie, diversitatea și evoluția insectelor, 

anatomie comparată, evoluția speciei umane, antropologie, anatomia omului) 

• Expoziții temporare 

Acestea sunt organizate periodic, recurent, cu teme diverse și sunt accesibile publicului fie 

odată cu vizitarea expoziției permanente, fie separat. 

• Ghidaje in muzeu 

Muzeul organizează ghidaje pentru grupuri de până la 20 de persoane, pe bază de 

programare în limita locurilor disponibile; ghidajele pot fi furnizate în limbile engleză sau 

română. 

• Audioghiduri 

Muzeul furnizează dispozitive de tip audioghid pentru a asculta explicații pre-înregistrate 

pentru zonele din expoziția permanentă semnalate corespunzător. Limbile disponibile 

pentru explicații sunt română, engleză, franceză, germană și spaniolă. 

• Ateliere tematice 

Majoritatea acestor activități se adresează copiilor. Ocazional se organizează ateliere la 

care poate participa public adult 

• Suveniruri de muzeu 

Acestea sunt disponibile în cadrul magazinului de suveniruri. 

Preț 

Muzeul practică următoarele categorii de tarife de acces, stabilite prin Ordinul nr. 

2468/10.09.2012 al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional: 

• Expoziţii permanente: 

o vizitatorii adulți fără drept de reducere - tarif întreg 20 lei TVA inclus/vizitator 

o vizitatorii cu drept de reducere: 

▪ pensionarii beneficiază de reducere 50% 

▪ elevii și studenții, inclusiv elevii și studenții din învățământul particular 

acreditat, posesorii de carduri „Euro 26”, în vârstă de până la 30 de ani, 

beneficiază de reducere 75% din tariful întreg, pentru biletele de vizitare 

a muzeelor/muzeului; persoanele adulte cu handicap mediu sau ușor 

beneficiază de reducere 75% din tariful întreg pentru accesul la 

muzee/muzeu 

o vizitatorii care beneficiază de gratuități: 

▪ copiii preșcolari; 
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▪ copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu 

dizabilități şi pentru cei cărora li se aplică măsuri sociale de protecţie; 

▪ copiii în vârstă de până la 18 ani, pe perioada vacanțelor, cu excepția 

copiilor, pentru care intrarea gratuită este permanentă, conform 

prevederilor anterioare; 

• Expoziții temporare: 

o tarif între 10 lei TVA inclus și 50 lei TVA inclus/vizitator, în funcție de costurile 

expoziției și/sau prevederile contractuale în cazul expozițiilor realizate în 

parteneriat cu terțe părți; 

• Ghidaje în muzeu: 

• Muzeul organizează ghidaje pentru grupuri de până la 20 de persoane. 

o Ghidaj limba română 100 lei TVA inclus 

o Ghidaj limba engleză 200 lei TVA inclus 

o Audioghid 10 lei TVA inclus/persoană, disponibil în limbile: română, engleză, 

franceză, germană şi spaniolă 

Plasament (loc) și dovezi fizice (ale vizitei) 

Muzeul este amplasat în Piața Victoriei, fiind deschis publicului încă din anul 1908. De altfel 

muzeul este cea mai veche clădire de for public care supraviețuiește în acest loc. Muzeul 

este deschis publicului după următorul program: 

• PROGRAM DE VARĂ (1 aprilie - 31 octombrie) 

• Orar de vizitare: Marți – Duminică 10.00-20.00 (ultimul vizitator intră la ora 19.00); 

Luni – închis 

• PROGRAM DE IARNĂ (1 noiembrie - 31 martie) 

• Orar de vizitare: Marți – Vineri 10.00-18.00 (ultimul vizitator intră la ora 17.00); 

Sâmbătă – Duminică 10.00-19.00 (ultimul vizitator intră la ora 18.00); Luni – închis 

• în afara zilelor de luni ale fiecărei săptămâni, muzeul mai este închis publicului în 

zilele de 1 ianuarie, prima zi a Paștelui ortodox, 25 decembrie 

• în zilele de luni care sunt sărbători legale sau care fac parte dintr-o „punte” de zile 

libere declarată de autorități, muzeul este deschis. 

Accesibilitatea muzeului 

• Muzeul nu beneficiază de parcare pentru vizitatori, dar în apropiere există parcare 

publică;  din păcate parcarea autocarelor în zonă este dificilă, ceea ce limitează 

accesul grupurilor organizate de turiști. 
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• Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în interiorul muzeului se realizează cu 

o platformă liftantă; în interiorul muzeului scaunele rulante se pot deplasa în 

majoritatea zonelor de la parter. Pentru accesul vizitatorilor cu scaune rulante la 

demisol, respectiv la etaj se folosește un dispozitiv mobil disponibil în zona de 

recepție. 

Distribuție 

Biletele de acces în muzeu sunt disponibile în două moduri: 

• la recepția organizată în holul de acces 

• on-line, prin platforma www.iabilet.ro 

• Biletele achiziționate la recepție sunt concepute ca obiecte care pot fi colectate, 

similar cartonașelor de colecție. 

Promovare 

Muzeul va folosi următoarea strategie de promovare (elemente de promovare): 

• Expoziții: vernisaje pentru public, previzionări pentru oficialități, sponsori etc. 

• Evenimente culturale și academice: conferințe, lansări de carte, concerte, 

evenimente precum "Ziua Colecțiilor Deschise" sau concursuri cu premii constând în 

vizite speciale în muzeu etc. 

• Publicații: cărți, ghiduri ale muzeului, cărți poștale, fotografii postere etc. 

• Mediul digital: Site muzeu user friendly, aspect modern, aerisit şi uşor de folosit; 

Pagină Facebook muzeu: articole interesante pentru publicul general, diverse 

categorii (ex. “Ştiaţi că?”); Cont Instagram – atragerea publicului tânăr 

• Campanii publicitare: TV screens: ecrane în Bucureşti, cu rotație spot; OOH 

(panotaj): panotaj în stațiile de metrou și la suprafață; OOH (mesh-uri): mesh-uri de 

dimensiuni mari, poziționate în cele mai aglomerate zone; Bannere online pe site-uri 

de ştiri, cu trafic mare de vizitare, de același profil 

• Presă scrisă și audio-vizual:  prezentare diferitelor evenimente ale muzeului pe 

principalele canale tv (TVR 1, Pro TV, DIGI, Antena 1); parteneriat cu o posturi TV su 

radio 

Personal 

Muzeul are angajați/colaboratori care sunt prezenți în permanență în spațiile vizitabile. De 

asemenea, procesul de vizitare este coordonat de către un ofițer de serviciu (doi, în 

weekend) pentru a asigura funcționarea armonioasă a muzeului și asistă oriunde este 

nevoie în orice departament. În zona de recepție este prezent în permanență un membru al 

echipei de pază a muzeului. 

http://www.iabilet.ro/
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Recenziile oferite de către vizitatori sunt pozitive, referindu-se în principal la amabilitatea 

personalul; ocazional au fost semnalate și incidente produse de nerăbdarea unui membru 

al personalului de a închide cu ușile de acces înainte de sfârșitul orelor de închidere 

anunțate. Ghidajul este asigurat numai de personal de specialitate (cercetători, muzeografi) 

al muzeului. Realizarea de fotografii este permisă în urma achitării unei taxe foto; în mod 

real este tolerată realizarea de fotografii cu telefonul mobil de către orice vizitator. 

Pornind de la elementele strategiei de marketing enumerate mai sus, planul general de 

marketing al muzeului are următoarea structură: 

Obiectiv de marketing Perioadă de 
implementare 

Sursă de finanțare 

Studii pentru cunoașterea beneficiarilor 
(vizitatorilor muzeului) sensu lato 

2023-2027 Subvenție prin programul 
minimal 

Promovare în mediul digital 2022-2027 Venituri proprii 

Promovare prin expoziții 

Promovare prin evenimente culturale și 
academice 

Promovare prin Publicații 

Promovare prin Campanii publicitare 

Promovare prin Presă scrisă și audio-
vizual 

 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

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

în perioada 2022-2027 propunem realizarea următoarele programe: 

1. Investiții, reparații capitale și modernizarea infrastructurii muzeale 

Programul are drept scop dezvoltarea infrastructurii muzeale pentru a se asigura constant 

nivelul optim de activitate al muzeului. Acest lucru va face ca muzeul să fie constant o 

instituție de cultură de referință pentru public. O temă prezentă și în proiectul de 

management anterior se referă la extinderea clădirii actuale a muzeului. Astefl, în perioada 

2022-2027 se vor elabora propuneri privind construirea unui spațiu suprateran-subteran cu 

destinație mixtă care să extindă actuala clădire a muzeului. Acest spațiu ar trebui să ofere 

următoarele spații/funcțiuni principale: expoziție temporară, spații de odihnă și relaxare 

pentru public, sală de conferințe/spectacole, foaier, săli de cursuri, spații auxiliare și anexe, 

spații de acces, depozite generale de patrimoniu. 

2. Cercetarea patrimoniului 

Programul are drept scop evaluarea diversității taxonomice și genetice a faunei din România 

și mondiale. Acest program presupune atât cercetarea din punct de vedere molecular, 
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morfologic, taxonomic, ecologic și al stării de conservare a speciilor din fauna națională și 

mondială, cât și stabilirea şi caracterizarea dinamicii și diversității taxonomice și genetice a 

faunei din diverse regiuni ale României sau ale Terrei. În cercetările moleculare se vor folosi 

markeri de ADN microsatelit și mitocondrial pentru analiza variabilității genetice a populațiilor 

unor specii din fauna mondială. Scopul acestor cercetări este acela de a aduce contribuții 

importante la cunoașterea fundamentală atât a biodiversității României, cât și a celei 

mondiale. Rezultatele obținute în cadrul acestui sub-program contribuie atât la completarea 

documentării științifice a patrimoniului deținut deja de muzeu, cât și la dezvoltarea colecțiilor 

științifice ale muzeului. De asemenea, aceste rezultate stau atât la baza elaborării și 

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

aplicații mai practice precum optimizarea strategiei de protecție și conservare a unor specii 

de interes național și european și eficientizarea gestionării durabile a unor resurse 

regenerabile. 

3. Evidența, conservarea și protejarea patrimoniului muzeal 

Programul are drept scop asigurarea condiţiilor optime pentru păstrarea/expunerea 

patrimoniului ştiinţific muzeal; elaborare fişe de restaurare; contracararea acţiunii tuturor 

factorilor care sunt implicaţi în deteriorarea şi distrugerea bunurilor de importanţă ştiinţifică; 

evidenţa analitică a colecțiilor. 

4. Valorificarea patrimoniului muzeal 

Programul are drept scop valorificarea complexă a colecțiilor științifice deținute de muzeu 

(prin expoziții temporare, activități interactive cu publicul etc.), editarea revistei Travaux du 

Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” (cu apariție neîntreruptă din anul 

1957), întreținerea și îmbunătățirea expoziției publice de pe cele trei nivele ale muzeului, 

promovarea activității de cercetare a muzeului şi diseminarea acesteia prin manifestări 

științifice dedicate specialiștilor sau/și publicului larg. 

5. Educație muzeală 

Programul are drept scop realizarea, atât de către personalul muzeului, cât și de către cadre 

didactice care vizitează muzeul, de activități teoretice și practice având ca subiect 

cunoașterea, prepararea și conservarea diferitelor grupe de animale după standarde 

muzeale. De asemenea se urmărește realizarea unui program special de vizitare a 

Muzeului, pentru vizitatorii cu deficiențe senzoriale asociate diferitelor tipuri de diagnostic. 

6. Marketing muzeal 

Programul are drept scop dezvoltarea și implementarea constantă a unor studii de vizitator 

care să identifice profilul consumatorului specific al Muzeului și comportamentul publicului 

de la Muzeu, așteptările și nevoile publicului care vizitează muzeul. 
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7. Proiectele din cadrul programelor 

Proiecte în cadrul programului Investiții, reparații capitale și modernizarea 

infrastructurii muzeale 

Proiect Perioadă de 

implementare 

Achiziționare tehnică de calcul și soft-uri aferente 2022 sau 2023 

Achiziționare și montare platforme ridicătoare pentru persoane cu 
dizabilități 

2022-2027 

 

Proiecte în cadrul programului Cercetarea patrimoniului 

Proiect Perioadă de 
implementare 

Studiul faunei de coleoptere (gândaci) din România 2022-2027 

Studiul faunei de ortoptere (lăcuste, cosași, greieri) din România 

Studiul faunei de lepidoptere (fluturi) din România 

Studiul faunei de himenoptere (albine, viespi) din România 

Aspecte filogenetice ale genului holarctic Nepa în Europa 

Studiul faunei de crustacee (raci, crabi etc) din România 

Studiul asupra biodiversității crustaceelor decapode africane 

Studiul taxonomic si parazitologic al ectoparazitofaunei pasarilor din 
Romania 

Studiul faunei de moluște (melci, scoici) din România 

Studiul faunei de păsări din România 

Studiul faunei de pești din România 

Studiul faunei de reptile (șerpi, șopârle, țestoase) din România 

Studiul faunei de amfibieni (broaște, tritoni) din România 

Studiul faunei de mamifere din România 

Diversitatea faunistică urbană: proiectul presupune cercetarea 
taxonomică, morfologică și ecologică a faunei native și invazive din 
Municipiul București și împrejurimile acestuia 

 

Proiecte în cadrul programului Evidenţa, conservarea şi protejarea patrimoniului 

muzeal 

Proiect Perioadă de 
implementare 
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Reevaluarea colecțiilor de științele naturii. Reevaluarea se va realiza 
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. 

2022-2023 

Centralizarea bazelor de date ale colecțiilor. În ceea ce priveşte 
managementul evidenţei colecţiilor MNINGA, un proiect foarte 
important este acela al constituirii unei baze de date centralizate, care 
să unească toate bazele de date configurate pentru diversele tipuri 
de colecții (respectiv grupe taxonomice de animale). Acest lucru va 
conduce la o mai bună gestiune şi păstrare a datelor de identificare 
a bunurilor de importanţă ştiinţifică, creşterea eficienţei de utilizare 
(valorificare) a informaţiilor oferite de colecţiile muzeului-mărturie a 
biodiversităţii la nivel naţional şi mondial.În prezent se realizează 
evidenţa prin baze de date (access si xls) și fise analitice de evidenta 
(programul DocPat) a bunurilor de importanţă ştiinţifică apartinand 
colectiilor Muzeului “Grigore Antipa”. 

2022-2027 

Clasare în categoriile juridice fond şi tezaur pentru bunurile de 
importanţă naţională şi cele de importanţă excepţională aflate în 
patrimoniul ştiinţific. Realizarea acerstui proiect va îmbunătăți 
promovarea bunurilor de importanţă ştiinţifică excepţională şi 
deosebită din patrimoniul MNINGA, înscrierea bunurilor clasate în 
Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil şi facilitarea accesului 
la conţinutul cultural. 

Conservare preventivă și restaurare. Proiectul presupune 
identificarea bunurilor culturale care necesită activităţi de conservare 
curativă şi restaurare și aplicarea măsurilor de conservare sau 
restaurare necesare. Scopul este reprezentat de asigurarea 
condiţiilor optime pentru păstrarea/expunerea patrimoniului ştiinţific 
muzeal şi contracararea acţiunii tuturor factorilor care sunt implicaţi 
în deteriorarea şi distrugerea bunurilor de importanţă ştiinţifică. 

 

Proiecte în cadrul programului Valorificarea patrimoniului muzeal 

Proiect Număr de 
proiecte/ediții/a
pariții 

Perioadă de 
implementare 

Expoziția temporară a muzeului – întreținere, 
îmbunătățire, actualizare 

1 2022-2027 

Expoziții temporare 15 

Publicații științifice (Travaux du Muséum National 
d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”) 

5 

Publicații de popularizare a științei 10 
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Manifestări științifice dedicate publicului larg (conferințe 
etc) 

20 

Manifestări științifice dedicate specialiștilor din domeniul 
zoologiei sau/și muzeal 

3 2022, 2024, 
2026 

 

Proiecte în cadrul programului Educație muzeală 

Proiect Număr de 
proiecte/ediții/a
pariții 

Perioadă de 
implementare 

Proiecte pentru școlari și preșcolari 50 2022-2027 

Proiecte pentru studenți (Practica de vară, 
Licență/dizertație la muzeu etc.) 

10 

Proiecte pentru familii si adulti (Noaptea Muzeelor, 
Noaptea cercetătorilor, Ziua colectiilor deschise etc) 

15 

 

Proiecte în cadrul programului Marketing muzeal 

Proiect Perioadă de 
implementare 

Utilizarea tehnologiei informației pentru promovarea imaginii 
muzeului în mediul on-line 

2022-2027 

Promovarea serviciilor culturale oferite de către Muzeu prin tehnici 
specifice (postere, pliante, bannere, mesh-uri, panouri publicitare, 
spoturi radio sau TV, atât în mediul online, cât și offline etc.) 

Cercetari cantitative de marketing privind percepția/așteptările 
publicului asupra serviciilor oferite de către Muzeul Național de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa” 

2023-2027 

Cercetari calitative de marketing (focus-grup-uri) având ca scop 
îmbunătățirea proiectelor culturale realizate de muzeu, în funcție de 
categoriile de public 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției 

Evenimente pentru atragerea de sponsorizări/donații/activități de voluntariat: 

 

1. Prietenii Muzeului – program dedicat companiilor private din România ce doresc să se 

implice prin susținerea financiară în activitate generală a Muzeului sau ăentru susținerea 

financiară a unor proiecte specifice. 

2. Cavalerii ordinului Antipa – va fi un program pentru voluntari tineri și pasionați de natură 

care din spectatori și simpli vizitatori pot deveni mesageri/organizatori de expozitii pe teme 

legate de protectia speciilor rare si vor avea si misiunea de a-i educa pe cei mai mici decat 

ei in spiritul respectului pentru natura.  
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F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției 

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

Previziunea asupra bugetului de venituri şi cheltuieli a fost întocmită având la bază 

Scridsoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli 

stabilite pentru ordonatorii principali de credite, elaborata de Ministerul Finanțelor Publice, 

și comunicate ordonatorilor principali de credite și instituțiilor din subordinea acestora. 

 

Categorii 2022 
(sept-
dec) 

2023 2024 2025 2026 2027 
(ian-
aug) 

TOTAL VENITURI, din care 4136000 1195288
5 

12326115 11270000 11310000 7540000 

1.a. venituri proprii, din care 1335000 4050000 4070000 4090000 4110000 2740000 

1.a.1. venituri din activitatea de 
bază 

850000 2900000 2920000 2940000 2960000 1975000 

1.a.2. alte venituri proprii 485000 1150000 1150000 1150000 1150000 765000 

1.b. subvenții/alocații 2301000 7120000 7150000 7180000 7200000 4800000 

1.c. alte venituri (Prefinanțare) 500000 300000     

TOTAL CHELTUIELI, din care 4136000 1147000
0 

11220000 11270000 11310000 7540000 

2.a. Cheltuieli de personal, din care 1514000 4770000 4790000 4840000 4880000 3255000 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile       

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 1514000 4770000 4790000 4840000 4880000 3255000 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 
din care 

2122000 6400000 6430000 6430000 6430000 4285000 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 250000 1582000 1700000 1800000 1800000 1200000 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 50000 250000 300000 300000 300000 200000 

2.b.3.Cheltuieli pentru reparații 
curente 

0 200000 200000 200000 200000 135000 

2.b.4. Cheltuieli de întreținere 900000 2700000 2750000 2750000 2750000 1850000 

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

922000 1668000 1480000 1380000 1380000 900000 

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

500000 300000     

2.d. Cheltuieli de capital 0 482885 1106115 - - - 

 

Având în vedere informațiile oferite în scrisoarea cadru privind creșterea economică, 

propunerile de buget pentru perioada septembrie 2022-august 2027 sunt în concordanță cu 
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indicatorii macroeconomici comunicați de către Comisia Națională de Prognoză. Pentru 

perioada 2022-2025, prioritatea o constituie atragerea de venituri proprii, identificarea de 

noi surse, creșterea ponderii acestora în cadrul bugetului în scopul diminuării subvenției. 

Pe lângă veniturile obținute din vânzarea biletelor, în conformitate cu legislația financiar 

bugetara aferenta instituțiilor publice de cultura, o mare parte dintre resursele financiare 

necesare se vor asigura din fonduri obținute din mai multe surse: 

Programe de finanțare: și până în prezent s-a apelat la finanțarea proiectelor muzeului prin 

diferite programe naționale sau internaționale. Această linie de finanțare va fi exploatată în 

continuare, impulsionându-se mai mult realizarea de proiecte de cercetare a colecțiilor care 

să genereze inclusiv volume de interes pentru specialiști și albume de interes pentru publicul 

larg. În funcție de strategiile Uniunii Europene, pentru 2014-2020, muzeul se va replia pe 

atragerea de finanțări nerambursabile utile activităților muzeale. 

Centre culturale străine și instituții similare din tara și străinătate: realizarea de parteneriate 

cu centrele culturale străine va duce la diminuare unor cheltuieli legate de realizarea unor 

expoziții temporare sau a unor programe publice. 

Sponsorizări: companiile multinaționale, marile companii românești sau companiile străine 

care operează în România pot fi cointeresate în continuare în susținerea activității muzeului, 

organizarea expozițiilor temporare de amploare și dezvoltarea colecțiilor prin achiziția unor 

lucrări prestigioase. 

Previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției va fi în concordanță cu 

legislația pentru personalul plătit din fonduri publice, și va fi asigurata în proporție de 100 % 

din subvenția primita de la Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Cheltuielile privind bunurile și serviciile au fost fundamentate în prețuri curente și în raport 

cu indicatorii fiecărei activități prognozată a se realiza în perioada 2022-2025 la care se 

adaugă cheltuielile de întreținere și funcționare. 

Programul de investiții răspunde necesităților desfășurării în bune condiții a funcțiilor 

muzeului la care se adaugă programele de dezvoltare și cele administrative. 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului 

2.1 la sediu 

Considerând ca an de referință anul 2021, am estimat anual creșterea numărului de 

vizitatori, de la 267.752 în anul 2021 la 300.000 vizitatori în tot anul 2027 (200.000 de 

vizitatori în perioada ian-august), ceea ce va duce la creșterea veniturilor proprii realizate 

din activitatea de baza. Se va insista pe transmiterea către publicul larg a informațiilor privind 

programele și proiectele ce se vor desfășura în muzeu. 
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Anul Număr estimat de beneficiari 

2022(septembrie-decembrie) 95.000 

2023 280.000 

2024 285.000 

2025 290.000 

2026 295.000 

2027(ianuarie-august) 200.000 

 

2.2. în afara sediului 

În ceea ce privește beneficiarii din afara sediului, am estimat numărul acestora ca fiind suma 

dintre numărul vizitatorilor expozițiilor temporare organizate în afara sediului și numărul 

beneficiarilor virtuali ai muzeului (Internet+rețele de socializare). Pentru numărul de 

beneficiari virtuali ai muzeului s-a folosit următorul algoritm de calcul: în prezent există 

minimum 1 postare/zi în mediul on-line, al cărei impact atinge minimum 1000 de vizualizări 

(beneficiari). Pentru fiecare din anii următori s-a prevăzut o creștere cu aproximativ 10% pe 

an. 

 

Anul Nr. de beneficiari 

2022 350.000 

2023 385.000 

2024 425.000 

2025 465.000 

2026 510.000 

2027 560.000 

 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată este prezentat în 

Anexa 3. 
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Anexa 1 Proiect de Regulament de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Național de 

Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

 

PROIECT 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ 

„GRIGORE ANTIPA” 

 

 

CAPITOLUL I. 

Dispoziţii Generale 

 

Art. 1. – MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA”, denumit în 

continuare Muzeu, este o instituţie publică de cultură şi ştiinţă, de importanţă naţională, cu 

personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Culturii conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Culturii, cu 

modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecţiilor 

publice, republicată. 

 

Art. 2. – Muzeul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei 

române în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Art. 3. – Muzeul are sediul în Bucureşti, Şoseaua Kiseleff nr. 1, sector 1; toate actele, 

facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de 

indicarea sediului, sigla, precum şi denumirea autorităţii publice centrale în a cărei subordine 

funcţionează. 

 

 

CAPITOLUL  II. 

Scopul şi Obiectul de Activitate 

 

Art. 4. – Muzeul este o instituţie de cultură şi ştiinţă, de drept public, fără scop lucrativ, aflată 

în serviciul societăţii, care are ca obiective colecţionarea, menţinerea evidenţei, cercetarea 

ştiinţifică, documentarea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale de importanţă 
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ştiinţifică, precum şi protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului deţinut 

prin expoziţii, publicaţii şi orice alte forme ale comunicării către public. 

 

Art. 5. – Muzeul este organizat astfel încât, pe lângă activităţile specifice unei instituţii 

muzeale, să poată desfăşura şi activităţile unui centru de cercetare biologică. 

 

Art. 6. – (1) Muzeul  îşi desfăşoară activitatea pe baza proiectelor de activitate care se 

întocmesc anual, precum şi potrivit obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi pentru instituţie de 

către Ministerul Culturii. 

(2) Muzeul urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin următoarele 

activităţii specifice obiectului său de activitate: 

a) constituirea ştiinţifică, dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal; 

b) evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut; 

c) cercetarea ştiinţifică, în baza unor programe anuale şi de perspectivă, a patrimoniului 

pe care îl deţine şi a mediului specific acestui patrimoniu; 

d) documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării pieselor 

de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 

e) conservarea, restaurarea şi protejarea bunurilor culturale de patrimoniu potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare; 

f) expunerea şi prezentarea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, la sediul 

sau, precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine; 

g) punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii – naţionale şi internaţionale, 

publicaţii şi comunicări, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice muzeografice şi de ştiinţele 

naturii; 

h) contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, cu organizaţii 

nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi 

foruri internaţionale. 

(3) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Muzeul are următoarele atribuţii principale: 

    a) elaborează programele si proiectele culturale proprii, în concordanţă cu strategia 

sectorială promovată de Ministerul Culturii; 

    b) stabileşte măsuri tehnice, organizatorice şi economice pentru aducerea la îndeplinire 

a programelor culturale aprobate şi răspunde de îndeplinirea acestora; 

   c) propune Ministerului Culturii acţiuni culturale concrete şi, după aprobarea acestora, 

răspunde de realizarea si desfăşurarea lor. 
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  d) răspunde pentru realizarea lucrărilor de reparaţii capitale, restaurare, conservare şi 

protecţie a patrimoniului cultural mobil şi imobil aflat în administrarea sa; 

  e) colaborează cu toate instituţiile, organizaţiile si organismele abilitate de lege în domeniu, 

pentru aplicarea măsurilor privind evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare 

a bunurilor imobile şi mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional. 

 

Art.7. – În realizarea atribuţiilor sale, Muzeul va respecta dispoziţiile actelor normative în 

vigoare, precum şi deontologia profesională, aşa cum este definită în documentele emise 

de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). 

 

 

 

CAPITOLUL III. 

Patrimoniul 

 

Art. 8. – (1). Patrimoniul Muzeului este format din  bunuri mobile şi imobile aflate în 

proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează, în condiţiile legii, cu 

diligenţa unui bun proprietar. 

(2). Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin colectări de pe teren, din expediţii,  

achiziţii, donaţii, legate, schimburi, precum şi prin preluarea de bunuri, în regim de comodat 

sau prin transfer, cu acordul părţilor, din partea unor instituţii publice ale administraţiei 

publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din 

ţară sau din străinătate. 

(3). Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de 

protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora. 

(4). Muzeul are în administrare următoarele imobile, proprietate publică a statului: 

a) imobilul din Bucureşti, Şos. Kiseleff nr.1, sector 1,  în care se află sălile de expoziţie, 

depozitele, laboratoarele şi birourile, sala de conferinţe, biblioteca, atelierele de întreţinere, 

cafetăria şi standul-magazin; 

b) terenul aferent. 

 

CAPITOLUL IV. 

Personalul şi Conducerea 
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Art. 9. – (1). Personalul Muzeului se structurează în: personal de conducere, personal de 

specialitate şi personal auxiliar. 

(2). Ocuparea posturilor din cadrul Muzeului se face prin concurs sau examen, organizat 

potrivit legii. 

(3). Personalul contractual al Muzeului va respecta normele de conduită profesională 

prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice. 

(4). Personalul contractual al Muzeului poate sesiza autoritatea competentă conform art. 21 

alin. (1), lit. a) şi lit. b) cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi cu 

privire la constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru 

a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător. 

(5). Persoana împuternicită să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor 

de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a Managerului. 

(6). Concedierea personalului Muzeului sau încetarea raporturilor de muncă se face în 

condiţiile legii. 

  

Art. 10. – (1). Muzeul este condus de un Manager, în baza şi în conformitate cu clauzele 

contractului de management încheiat de acesta cu Ministrul Culturii, în condiţiile legii. 

(2). Activitatea Managerului este sprijinită de un director adjunct științific şi un contabil şef, 

numiţi în urma promovării concursului/examenului organizat în condiţiile legii, prin decizie a 

Managerului. 

 (3).  Managerul, directorul adjunct științific şi contabilul şef conduc şi răspund de buna 

funcţionare a activităţii Muzeului, conform prevederilor cuprinse în contractul de 

management şi, respectiv ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

 

Art. 11. – (1). Managerul asigură conducerea Muzeului şi are în subordine directorul adjunct 

(cercetare), directorul adjunct (colecții), directorul adjunct (relații publice), contabilul şef, 

șeful biroului resurse umane-juridic-achiziții, șeful biroului tehnic-administrativ şi 

următoarele structuri organizatorice: Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul 

Sănătate şi Securitate în Muncă și Compartimentul Bibliotecă și Arhivă. 

(2). Managerul are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 

a) este ordonator terţiar de credite; 

b) numeşte, organizează şi prezidează Consiliului de administraţie; 

c) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii; 
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d) îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul de management, precum şi obiectivelor 

şi indicatorii culturali şi economici stabiliţi prin contractul de management încheiat cu 

Ministerul Culturii; 

e) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului 

instituţiei; 

f) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor 

de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 

g) asigura respectarea destinaţiei subvenţiilor bugetare, aprobate de Ministerul Culturii; 

h) prezintă, spre aprobare, anual, programul minimal al proiectelor, acţiunilor şi ansamblul 

manifestărilor culturale pe care urmează să le realizeze instituţia în anul următor; 

i) solicită Ministerului Culturii, atunci când consideră că este temeinic şi oportun, 

modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei şi a programelor minimale; 

j) elaborează şi să aplică strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii 

performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 

k) coordonează şi răspunde de politica de personal a Muzeului, cu respectarea 

prevederilor legale, dispune demersurile pentru selectarea, angajarea, promovarea, 

sancţionarea si încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor cu instituţia; 

l) aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului din cadrul structurilor funcţionale ale 

Muzeului în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat, potrivit legii, 

Muzeului, şi cu obligaţiile asumate prin contractul de management încheiat cu Ministerul 

Culturii şi pe baza proiectelor de activitate avizate în prealabil. 

m) soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea drepturilor salariale conform legii; 

n) aprobă programarea concediilor de odihnă anuale ale salariaţilor Muzeului, conform 

prevederilor legale; 

o) organizează la nivelul instituţiei activitatea de audit public intern şi pe cea de control 

financiar preventiv; 

p) încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale; 

q) prezintă trimestrial structurilor funcţionale competente din cadrul Ministerului Culturii 

situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a 

proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii acesteia, 

când este cazul; 

r) ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra 

incendiilor; 
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s) stabileşte măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a 

normelor de securitate a muncii; 

t) numeşte membrii Consiliului Ştiinţific; 

u) iniţiază, în condiţiile legii, negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul instituţiei 

şi participă la acţiunea de negociere, în condiţiile legii. 

v) adoptă orice măsuri, în limita prevederilor legale, pentru buna desfăşurare a activităţii 

Muzeului şi pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate prin contractul de 

management; 

w) răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Muzeului şi 

asigură promovarea acestuia în grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în 

condiţiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu; 

x) avizează şi transmite, în vederea aprobării de către conducerea ministerului, bugetul 

de venituri şi cheltuieli şi statul de funcţii anual şi statelor de funcţii modificatoare ale 

Muzeului. 

(3) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în 

materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor 

activităţi, precum: 

- evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe; 

- evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii muzeale; 

- expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare; 

- selectarea şi evaluarea bunurilor ce urmează a fi valorificate în incinta Muzeului; 

- achiziţionarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional; 

- casarea de bunuri; 

- alte comisii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. 

(5) Managerul va împuternici prin decizie persoanele competente să cerceteze încălcarea 

prevederilor Legii nr. 477/2004 şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile 

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, şi o va aduce la cunoştinţa angajaţilor 

Muzeului. 

(6) În absenţa Managerului, Muzeul este condus de către unul dintre directorii adjuncți, sau 

de către un alt angajat al Muzeului, pe baza unei decizii scrise de delegare, emisă de 

Manager. 
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Art. 12. – Directorul adjunct (cercetare) se subordonează Managerului şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea secţiei Cercetare, respectiv a Laboratorului biologie moleculară 

b) stabileşte priorităţile pentru programele de cercetare pe care le coordonează, urmărindu-

le şi evaluându-le trimestrial şi anual; 

c) răspunde de organizarea şi reorganizarea grupurilor de specialişti în funcţie de priorităţile 

programelor; 

d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate; 

e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor din subordine; 

f) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce şi raportează 

conducerii planurile individuale pentru membrii Compartimentului Cercetare Patrimoniu, a 

Laboratorului Biologie Moleculară şi a Compartimentului Redacţie; 

g) urmăreşte elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi muzeologică, incluse în 

programul instituţiei; 

h) planifică şi controlează activităţile de cercetare a materialului biologic în vederea 

asigurării creşterii patrimoniului muzeului; 

i) coordonează şi urmăreşte prospectarea ofertelor de colaborări ştiinţifice şi culturale pentru 

susţinerea activităţilor şi atragerea de fonduri; 

j) face propuneri pentru dotarea cu aparatură şi aprovizionarea cu materiale; 

k) se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le 

coordonează; 

l) se preocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în 

subordine; 

m) realizează anual şi ori de câte ori este nevoie evaluările privind performanţa profesională 

a angajaţilor aflaţi în subordine; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi a fişei postului. 

 

Art. 13. – Directorul adjunct (colecții) se subordonează Managerului şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea Compartimentului Evidenţă şi Conservare Patrimoniu şi a 

Laboratorului Taxidermie, în vederea realizării atribuţiilor proprii; 

b) stabileşte priorităţile pentru programele pe care le coordonează, urmărindu-le şi 

evaluându-le trimestrial şi anual; 

c) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate; 

d) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor din subordine; 
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e) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce şi raportează 

conducerii planurile individuale pentru angajații Compartimentului Evidenţă şi Conservare 

Patrimoniu şi Compartimentului Restaurare-Taxidermie, şi îndeplinirea acestora; 

f) planifică, coordonează şi controlează activitatea de evidenţă a patrimoniului în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

g) urmăreşte activităţile legate de introducerea materialului în colecţiile Muzeului; 

h) realizează un schimb de informaţii permanent privind problemele specifice activităţii de 

conservare şi evidenţă a patrimoniului cu celelalte departamente, cu forurile tutelare şi cu 

alte instituţii din ţară şi străinătate; 

i) organizează întâlniri de lucru şi instruiri periodice cu personalul din subordine pe probleme 

legate de conservarea şi evidenţa patrimoniului; 

j) răspunde pentru orice modificare intervenită în activităţile de conservare şi evidenţă a 

patrimoniului; 

k) iniţiază prospectarea ofertelor de colaborări ştiinţifice şi culturale pentru susţinerea 

activităţilor şi atragerea de fonduri; 

l)  face propuneri pentru dotarea cu aparatură şi aprovizionarea cu materiale; 

m) se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le 

coordonează; 

o) se preocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în 

subordine; 

p) realizează anual şi ori de câte ori este nevoie evaluările privind performanţa profesională 

a angajaţilor aflaţi în subordine; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi a fişei postului. 

 

Art. 131. – Directorul adjunct (relații publice) se subordonează Managerului şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea secţiei Relații publice, marketing cultural și a biroului Educație 

muzeală; 

b) stabileşte priorităţile pentru programele pe care le coordonează, urmărindu-le şi 

evaluîndu-le trimestrial şi anual; 

c) răspunde de organizarea şi reorganizarea grupurilor de specialişti în funcţie de priorităţile 

programelor; 

d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate; 

e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor implicaţi în desfăşurarea 

programelor; 
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f) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului. 

 

Art. 14. – (1). Contabilul Şef – este subordonat Managerului şi coordonează activitatea 

Biroului   Financiar - contabil şi  a Compartimentului Tehnic-Administrativ; 

(2). Atribuţiile principale ale Contabilului Şef sunt următoarele: 

a) exercită controlul financiar preventiv propriu conform prevederilor O.G. 119/1999; 

b) elaborează proiectele de buget anuale ale instituţiei; 

c) organizează activitatea financiar – contabilă, înregistrarea si păstrarea documentelor; 

d) asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea şi integritatea mijloacelor 

materiale şi băneşti ale instituţiei; 

e) verifică şi avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le depune la 

Ministerul Culturii la termenele stabilite prin Legea contabilităţii; 

f) verifică, avizează şi depune lunar la Ministerul Culturii monitorizarea cheltuielilor de 

personal, a execuţiei bugetare, a rândurilor din bilanț și a plăților restante,  precum şi 

monitorizarea investiţiilor publice; 

g) verifică şi avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale muzeului; 

h) verifică şi avizează toate contractele şi convenţiile care angajează răspunderea 

patrimonială a instituţiei; 

i) verifică corectitudinea sumelor solicitate în cererile de credite bugetare şi încadrarea 

acestora în volumul creditelor acordate; 

j) răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile; 

k) urmărește activitatea de control financiar preventiv, exercitată în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare; 

l) răspunde de utilizarea, în condiţiile legii, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi a 

veniturilor extrabugetare ale muzeului; 

m) organizează şi urmăreşte aplicarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 

1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 

raportarea angajamentelor bugetare; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului. 

 

Art. 141. – Șeful Biroului resurse umane-juridic-achiziții se subordonează Managerului şi 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) coordonează Biroului resurse umane-juridic-achiziții; 
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b) stabileşte priorităţile pentru programele pe care le coordonează, urmărindu-le şi 

evaluîndu-le trimestrial şi anual; 

c) răspunde de organizarea şi reorganizarea grupurilor de specialişti în funcţie de priorităţile 

programelor; 

d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate; 

e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor implicaţi în desfăşurarea 

programelor; 

f) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului. 

 

Art. 142. – Șeful Biroului Tehnic-Administrativ se subordonează Managerului şi îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea Serviciului Tehnic-Administrativ; 

b) stabileşte priorităţile pentru programele pe care le coordonează, urmărindu-le şi 

evaluîndu-le trimestrial şi anual; 

c) răspunde de organizarea şi reorganizarea grupurilor de specialişti în funcţie de priorităţile 

programelor; 

d) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate; 

e) propune managerului premierea sau sancţionarea angajaţilor implicaţi în desfăşurarea 

programelor; 

f) elaborează proiectul de buget pentru activitatea pe care o conduce; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi fişei postului. 

 

Art. 15. – (1).Consiliul de Administraţie este un organ colectiv de conducere cu caracter 

deliberativ. 

(2).  Membri consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie de către Manager. 

(3). Consiliul de administraţie are următoarea componenţă: 

- preşedinte – Manager; 

- membri – Director adjunct (cercetare), Director adjunct (colecții), Directorul adjunct (relații 

publice), Contabil Şef,  Șef Birou Tehnic-Administrativ, Șef Birou Resurse Umane, Juridic, 

Achiziții, reprezentantul Ministerului Culturii. La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi 

invitați, ca observatori, fără drept de vot, președintele consiliului științific și reprezentantul 

angajaţilor, opinia acestora fiind consultativă. 

- secretar – angajat al Compartimentului Resurse Umane, fără drept de vot. 
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Art. 16. – (1). Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: 

a) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată la două săptămâni la sediul Muzeului, 

sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor 

săi. Convocarea se va face cu cel puţin 3 zile înainte de ziua desfăşurării şedinţei; 

b) Consiliul de administraţie este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al 

membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; în 

caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv; 

c) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte; 

d) dezbaterile Consiliului de administraţie au loc potrivit ordinei de zi, comunicată 

membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte; 

e) dezbaterile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, inserat în registrul de 

şedinţe, sigilat şi parafat; 

f) procesul verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările 

Consiliului; 

(2). Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt următoarele: 

a) avizează propunerile pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea 

înaintării şi aprobării lui prin Ordin al Ministrului Culturii; 

b) verifică modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate; 

c) analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea 

salariaţilor, potrivit legii, aprobă tematica de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, 

aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii; 

d) decide direcţiile de dezvoltare a Muzeului; 

e) hotărăşte programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică; 

f) hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 

g) hotărăşte programul de publicaţii ale Muzeului; 

h) aprobă colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 

i) stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca 

venituri extrabugetare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

j) propune aprobarea, prin Ordin al Ministrului Culturii, a Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului; 

k) iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor avute în administrare, 

inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor; 

l) organizează paza, protecţia şi securitatea instituţiei; 

m) aprobă tematica de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din Muzeu, în condiţiile 

legii; 
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n) propune aprobarea, prin Ordin al Ministrului Culturii, a tarifelor de intrare în Muzeu, a 

tarifelor şi taxelor privind accesul la  activităţi culturale, a taxelor de fotografiere/filmare, 

ghidaje, a tarifelor privind executarea diferitelor prestări-servicii, lucrări sau produse către 

terţi, a adaosului comercial privind comercializarea produselor proprii sau a terţilor. 

o) hotărăşte condiţiile de acordare a premiilor anuale, precum şi reducerea sau anularea 

acestora; 

p) aprobă Regulamentul intern al Muzeului. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie adoptă hotărâri. 

 

Art. 17. – (1). Consiliul ştiinţific este organ de specialitate, cu rol consultativ în domeniul 

cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor 

culturale, membrii acestuia fiind numiți prin decizie de către Manager la propunerea  

Consiliului de administraţie. 

(2). Consiliul ştiinţific sprijină Consiliul de administraţie în toate problemele importante 

privind desfăşurarea activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale: 

a) dezbate programele anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri 

organizatorice, financiare şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte 

programe de interes pentru instituţie; 

b) examinează programele muzeologie şi de cercetare ştiinţifică şi formulează aprecieri; 

propune colectivele de specialişti care le realizează; 

c) face propuneri asupra ponderilor şi priorităţilor în activitatea instituţiei şi a specialiştilor 

săi în domenii de importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren, diversificarea 

modalităţilor de valorificare a patrimoniului, pregătirea profesională a angajaţilor, tematica 

tipăriturilor şi publicaţiilor; 

d) se pronunţă asupra relaţiilor ştiinţifice şi culturale internaţionale; schimburilor de 

experienţă, stagiilor de specializare, congreselor, cercetărilor în echipe cu specialişti străini; 

e) analizează rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului Muzeului; 

face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la 

dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului; 

f) analizează stadiul pregătirii revistei Travaux  pentru tipărire. 

(3). Consiliul știinţific se întruneşte o dată la două săptămâni sau ori de câte ori este nevoie, 

în şedinţe ordinare pentru analize şi lansarea activităţilor proiectate pentru trimestrul care 

urmează. 

(4). La şedinţele Consiliului știinţific pot fi invitaţi specialişti din muzeu şi din afara muzeului. 
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(5). Consiliul știinţific este legal întrunit dacă la şedinţe sunt prezenţi cel puţin jumătate plus 

unul din numărul membrilor săi. 

(6). Pentru adoptarea propunerilor privind materialele şi lucrările supuse dezbaterii este 

necesar votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi. 

(7). Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special şi propunerile 

Consiliului știinţific se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui 

Consiliului știinţific. 

 

Art. 18. – Managerul Muzeului decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor 

legale în materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea 

unor activităţi precum: 

a) evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe; 

b) evaluarea, negocierea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii 

muzeale; 

c) expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare; 

d) achiziţia de bunuri de patrimoniu cultural naţional; 

e) selectarea şi evaluarea bunurilor valorificate în incinta Muzeului; 

f) casarea şi transferarea de bunuri. 

 

Art. 19. – Managerul Muzeului constituie, prin decizie, comisii de specialitate permanente 

sau temporare şi numirea membrilor acestora, conform legii. 

În cadrul Muzeului funcţionează următoarele comisii de specialitate: 

a) Comisia centrală de inventariere; 

b) Comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii obiecte stand; 

c) Comisia de restaurare; 

d) Comisia de recepţie şi încadrare în tarife; 

e) Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de reparaţii capitale; 

f) Comisia de casare; 

g) Comisia pentru protecţia civilă; 

h) Comisia tehnică P.S.I.; 

i) Comisia privind constituirea structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a sistemelor proprii de control managerial; 

j) Comitetul de securitate si sănătate în muncă; 

k) Alte comisii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
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CAPITOLUL V. 

Structura organizatorică 

 

Art. 20. – (1). Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură 

organizatorică proprie, prevăzută în Anexa nr. 2 (organigramă). 

(2) Numărul maxim de posturi este 65. 

 

Art. 21. -  Compartimentul Audit public intern este subordonat Managerului şi are 

următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează normele de audit public intern specifice instituţiei şi elaborează planul 

anual de audit public intern; 

b) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

d) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea 

erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune măsuri şi 

soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi. 

e) realizează raportul anual de activitate şi îl transmite compartimentului de audit din 

Ministerul Culturii; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Art. 22. – Biroul Resurse Umane, Juridic, Achiziții este subordonat șefului Biroului Resurse 

Umane, Juridic, Achiziții şi are următoarele atribuţii: 

a) avizează, după caz, documentele care angajează răspunderea patrimonială a 

instituţiei (contracte de orice tip); 

b) întocmeşte înscrisuri cu caracter juridic (contracte, decizii, recomandări, note interne, 

sesizări etc.); 

c) întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului; 

d) întocmeşte Regulamentul Intern al Muzeului; 

e) reprezintă, în condiţiile legii, în faţa instanţelor de judecată, interesele instituţiei; 

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

încadrarea a personalului şi întocmirea contractului individual de muncă; 

h) gestionează fişele de post ale personalului Muzeului; 

i) aplică prevederile legale privind sistemul de salarizare, de specializare şi/sau calificare 

etc.; 

j) efectuează lucrările privind evidenţa personalului şi dosarele de personal; 

k) întocmeşte proiectul statului de funcţii, a statelor de funcţii modificatoare, întocmeşte 

şi actualizează ori de câte ori este necesar statul de personal; 

l) întocmeşte dosarele de pensionare; 

m) întocmeşte foile de prezenţă colective; 

n) solicită programarea concediilor de odihnă anuale ale salariaţilor, potrivit legii, şi 

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

o) ţine evidenţa şi programarea concediilor de odihnă, medicale şi fără plată; 

p) completează şi actualizează registrul general de evidenţă al salariaţilor, potrivit legii; 

q) eliberează legitimaţiile de serviciu şi adeverinţe; 

r) asigură secretariatul comisiilor concursurilor/examenelor de recrutare sau promovare 

a personalului organizate în condiţiile legii, la nivelul Muzeului; 

s) la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi ai Muzeului eliberează adeverinţe 

cuprinzând informaţii referitoare la solicitant; 

t) întocmeşte contractele individuale de muncă, actele adiţionale la contractele 

individuale de muncă; 

u) întreprinde demersurile legale în vederea promovării personalului în grade şi trepte 

profesionale şi avansări în gradaţii, potrivit legii; 

v) întocmeşte şi păstrează dosarele de personal cu respectarea prevederilor legale în 

domeniu; 

w) propune structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate 

cheltuielilor cu salariile, potrivit legii; 

x) efectuează calculul vechimii în muncă a salariaţilor şi întocmeşte documentaţia 

necesară trecerii în gradaţii superioare, în condiţiile legii; 

y) întocmeşte potrivit legii, documente şi situaţii specifice domeniului său de activitate. 

z) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei; 

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

a documentaţiei de concurs; 
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bb) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt ele prevăzute de lege 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune, de lucrări 

publice şi servicii; 

cc) întocmeşte şi păstrează dosarele de achiziţii publice, conform legii; 

dd) organizează toate activităţile de achiziţie publică pentru achiziţionarea de bunuri, 

lucrări şi servicii, conform normelor legale în vigoare; 

ee) asigură activitatea de achiziţii publice prin sistemul electronic răspunzând în 

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

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

gg) întocmeşte şi actualizează în permanenţă situaţia contractelor de achiziţii publice, 

urmăreşte respectarea condiţiilor contractuale şi prezintă lunar contabilului şef un raport 

privind derularea procedurilor de achiziţii publice; 

hh) informează managerul despre toate aspectele care apar pe parcursul unei proceduri 

de achiziţie publică; 

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

 

Art. 23. – Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă este subordonat Managerului şi 

are următoarele atribuţii: 

a) efectuarea instructajelor de protecţia muncii la încadrare şi cele periodice, conform 

legislaţiei în vigoare; 

b) întocmirea fişelor de protecţia muncii; 

c) urmărirea efectuării controalelor medicale periodice; 

d) stabilirea tipurilor de analize necesare fiecărei categorii de personal; 

e) stabilirea acordării echipamentelor de protecţie şi a antidoturilor, conform legislaţiei în 

vigoare; 

f) urmărirea efectuării verificărilor periodice ale echipamentelor tehnice; 

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

 

 

Art. 24. – Compartimentul Bibliotecă și Arhivă este subordonat Managerului şi are 

următoarele atribuţii: 

a) evidenţa, conservarea şi păstrarea fondului arhivistic documentar şi patrimonial al 

Muzeului; 

b) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
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Art. 25. - (1) Secția Relaţii publice, marketing cultural se subordonează directorului adjunct 

(relații publice). Secţia are în componenţă Biroul Educație muzeală; 

a) pune în aplicare proiectele expoziţionale ale Muzeului; 

b) elaborează, în colaborare cu secţiile/compartimentele de specialitate, strategia de 

marketing pentru activităţile culturale; 

c) realizarea proiectelor de cercetare muzeală; 

d) se preocupă de publicarea de studii, cataloage de expoziţii, pliante şi afişe ale acestor 

expoziţii; 

e) se implică în elaborarea tematicii expunerii de bază a Muzeului; 

f) coordonează activitatea de supraveghere şi întreţinere a expoziţiei publice; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

h) urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea şi intensificarea relaţiilor cu vizitatorii Muzeului 

precum şi cu diferite grupuri ţintă din afara acestuia; 

i) se preocupă de evaluarea şi captarea publicului şi de materialele de informare pentru 

acesta; 

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

material necesar dezvoltării şi diversificării programelor publice (expoziţie permanentă, 

expoziţii temporare, programe educaţionale); 

k) realizarea de contracte şi parteneriate în vederea promovării imaginii Muzeului ca 

instituţie publică de ştiinţă, cultură, educaţie şi divertisment (contracte de parteneriate 

strategice cu mass media şi instituţii ce au ca obiectiv educaţia prin şi pentru natură); 

l) răspunde de campaniile de publicitate realizate pentru Muzeu şi avizează toate 

materialele de promovare scoase pe piaţă de instituţie; 

m) răspunde de imaginea instituţiei ca muzeu naţional reflectată prin expoziţia 

permanentă (reactualizarea şi modernizarea unor sectoare; realizarea de noi tematici); 

n) atrage sponsorizări mecenat; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

(2) Biroul Educație muzeală este subordonat directorului adjunct (relații publice) și are ca 

atribuţii: 

a) stabileşte succesiunea şi tematica programelor educaţionale, avizează propunerile 

venite de la muzeografi şi cercetători; 

b) organizarea ciclului anual de conferinţe; 

c) organizează şi răspunde de ghidajul publicului în expoziţiile Muzeului; 
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d) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Art. 26. - (1). Secţia Colecții (Evidenţă, Conservare şi Restaurare Patrimoniu) se 

subordonează directorului adjunct (colecții) și are următoarele atribuții: 

a) realizează activitatea privind evidența analitică și sinoptică (baze de date confugurate), 

inventariere, conservare preventivă și curativă cu respectarea normelor de conservare, 

preparare material biologic, triere probe etc.; 

b) se implică în elaborarea tematicii expunerii de bază a muzeului; 

c) urmărește și răspunde de depozitarea în condiții de siguranță și în conformitate cu 

legislația în vigoare a patrimoniului existent. 

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

(3) Laboratorul Taxidermie are următoarele atribuţii: 

a) efectuează prepararea (taxidermia) şi restaurarea pieselor de patrimoniu; 

b) stabileşte priorităţile de restaurare şi le comunică şefului ierarhic; 

c) ţine evidenţa activităţii compartimentului prin fişele de naturalizare, fişe de conservare 

curativă; 

d) se implică în activitatea de dezinsecţie anuală; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Art. 27. - (1) Secția Cercetare Patrimoniu se subordonează directorului adjunct (cercetare). 

și are următoarele atribuții: 

(2) Secţia are în componenţă Laboratorul Biologie moleculară şi microscopie electronică 

(3) Compartimentul Cercetare Patrimoniu are următoarele atribuţii: 

a) desfăşoară cercetări fundamentale de biologie, cercetări de sistematică, taxonomie, 

ecologie, biogeografie, antropologie, evoluţionism, cu metode clasice şi cu metode de 

biologie moleculară, în domeniul faunei din România şi de pe Glob; 

b) organizează deplasări în vederea colectării şi cercetării faunei actuale şi fosile din 

România şi de pe Glob, conform programelor de cercetare ale secţiei; 

c) elaborează lucrări ştiinţifice participând la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese în 

ţară şi străinătate; 

d) asigură expertiza ştiinţifică în evidenţa patrimoniului; 

e) coordonează activităţile de conservare asigurând respectarea legislaţiei în vigoare; 

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

 

(4) Laboratorul Biologie Moleculară și microscopie electronică are următoarele atribuţii: 
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a) desfăşoară cercetări fundamentale de biologie, cercetări de sistematică, taxonomie, 

ecologie, zoogeografie, antropologie, evoluţionism, cu metode clasice şi cu metode de 

biologie moleculară, în domeniul faunei din România şi de pe Glob; 

b) organizează deplasări în vederea colectării şi cercetării faunei din România şi de pe 

Glob, conform programelor de cercetare ale compartimentului; 

c) colaborează cu instituţii de profil, persoane fizice, O.N.G.-uri, din ţară şi străinătate; 

d) elaborează lucrări ştiinţifice participând la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, congrese în 

ţară şi străinătate; 

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

 

Art. 28. – Compartimentul Bibliotecă și arhivă se subordonează Directorului general şi are 

următoarele atribuţii: 

a) gestionează fondul de carte al bibliotecii Muzeului (evidenţa, conservarea, dezvoltarea 

şi valorificarea); 

b) se ocupă de activitatea desfăşurată la bibliotecă realizând bazele de date privind 

evidenţa fondului de carte; 

c) realizarea schimburilor inter-bibliotecare de publicaţii cu partenerii interni şi externi; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Art. 29. -  Biroul Financiar-Contabil se subordonează Contabilului Şef şi are următoarele 

atribuţii: 

a) răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispoziţiilor 

legale; 

b) urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea 

dispoziţiilor legale; 

c) asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor salariale 

ale personalului; 

d) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 

e) urmăreşte, din punct de vedere economic, derularea contractelor încheiate de Muzeu; 

f) asigură respectarea principiilor unicităţii, universalităţii, echilibrului, realităţii, anualităţii; 

g) asigură organizarea si realizarea evidenţei contabile conform clasificaţiei bugetare; 

h) asigură înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate în mod cronologic, cu 

respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice şi analitice cu ajutorul 

registrului jurnal; 
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i) răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a Muzeului, conform 

prevederilor Legii contabilităţii şi Planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice şi a 

Normelor metodologice de aplicare a acestora; 

j) întocmeşte  situaţiile financiare trimestriale şi anuale; 

k) verifică respectarea normelor legale cu privire la: existenţa, integritatea şi păstrarea 

bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi 

plăţilor, efectuarea recepţiilor şi inventarierilor, angajarea şi constituirea de garanţii, 

obligaţiile şi răspunderile gestionarului, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor 

înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie. 

l) întocmeşte, şi verifică, lunar monitorizarea cheltuielilor de personal, a execuţiei 

bugetare, a rândurilor din bilanț și a plăților restante,  precum şi monitorizarea investiţiilor 

publice; 

m) întocmeşte lunar balanţa de verficare; 

n) efectuează încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi; 

o) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria  sau unităţi bancare, după caz; 

p) colaborează strâns cu celelalte structuri funcţionale ale Muzeului; 

q) exercită oricare alte atribuţii, conform dispoziţiilor legale. 

 

Art. 30. –  Serviciul Tehnic-administrativ se subordonează Managerului şi are următoarele 

atribuţii: 

a) întreţinere şi efectuează reparaţii curente, prin atelierele de specialitate; 

b) întreţine în stare de bună funcţionare toate instalaţiile, centrala termică şi bunurile 

mobile ale Muzeului; 

c) gestionarea colectării selective a deşeurilor din instituţie (conform art.6 din L 132/2010 

privind colectarea selectivă a deşeurilor in instituţiile publice); 

d) se implică în realizarea expoziţiilor permanente şi temporare; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL VI. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 

Art. 31. – Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului sunt finanţate din venituri proprii şi 

din subvenţii acordate de la bugetul de stat, alocate prin bugetul Ministerului Culturii. 

 

Art. 32. – Veniturile proprii se realizează din: 
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a) tarife vizitare Muzeu, tarife şi taxe acces activităţi culturale, taxe fotografiere/filmare, 

ghidaje; 

b) comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor Muzeului 

(cărţi, reviste, cataloage, ghiduri, pliante, afişe, postere, cărţi poştale, hărţi, CD-uri, casete 

audio şi video etc.) în cadrul standului; 

c) comercializarea, în cadrul standului, de suveniruri privind Muzeul sau alte obiecte 

culturale, bunuri care nu fac parte din patrimoniu; 

d) executarea de lucrări de conservare, restaurare şi naturalizare, a bunurilor culturale 

aparţinând terţilor; 

e) efectuarea altor expertize de specialitate; 

f) executarea de replici, după bunuri culturale din patrimoniul Muzeului, în conformitate 

cu reglementările în vigoare; 

g) executarea unor lucrări de redactare, tehnoredactare, editare-tipărire; 

h) închirierea de spaţii pentru diverse activităţi cu respectarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern  al Muzeului, conform 

i) dispoziţiilor legale; 

j) amenajare spaţii şi furnizare echipamente pentru evenimente organizate de terţi, 

k) asocierea sau colaborarea cu  persoane fizice şi juridice, române şi străine, pentru 

diverse activităţi culturale şi ştiinţifice; 

l) valorificarea drepturilor de autor pentru bunurile din patrimoniul şi arhivele Muzeului; 

m) valorificarea drepturilor de autor asupra lucrărilor ştiinţifice realizate de specialiştii 

muzeului 

n) taxe din organizarea de expoziţii temporare, Şcoala de vară, Școala de Weekend, 

Ateliere, conferințe; 

o) taxa analize de laborator, expertize; 

p) încasări din manifestări cultural-artistice; 

q) cota, potrivit normelor legale, din încasările nete realizate la manifestările organizate 

cu concursul altor instituţii; 

r) închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Muzeului; 

s) donaţii şi sponsorizări acceptate de Muzeu; 

t) cutia donaţii anonime; 

u) alte surse, conform legii. 

 

CAPITOLUL VII. 

Dispoziţii finale 
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Art. 33. – (1). Muzeul dispune de ştampilă, siglă şi sigiliu, proprii. 

(2). Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează documentele stabilite prin nomenclatorul 

arhivistic al Muzeului aprobat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3). Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare. 

(4). Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de către Consiliul 

de administraţie al Muzeului, în vederea aprobării prin Ordin al Ministrului Culturii. 

(5). Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Ordin al Ministrului 

Culturii. 
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PROPUNERE ORGANIGRAMĂ 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ „GRIGORE ANTIPA” 

 

  



82 

 

Anexa 2 Analiza comparativă a cheltuielilor 

Nr. 
crt. 

Numele 
programului 

Denumirea proiectelor realizate in cadrul programului Devizul 
estimat 
pe 
proiect 
(lei) 

Devizul 
realizat 
pe 
proiect 
(lei) 

ANUL 2019 

1 Educație 
muzeală 

Ora de muzeu 3200 3058 

Corespondent la decernarea Premiilor Nobel 1000 925 

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

3900 3855 

Picnic la Antipa 2100 2019 

Întâlnire cu Dodi și Roni 7500 7415 

Noaptea internaţionala a Liliecilor la Antipa 2000 1950 

Zilele Evoluției 2200 2120 

Ziua Culturii Naționale 3500 3497 

Ziua ADN la Muzeul Antipa 2000 1948 

MyAntipa – Tur ghidat, Intersecţii, Icubator de lectură 2000 1968 

La Antipa în grădina 1000 975 

Dictarea geografică 2000 2000 

Art Antipa - atelier de pictură și desen 4500 4580 

Provocarea Lego 750 795 

Bookfest Antipa 4800 4800 

Robotica la Muzeul Antipa 750 795 

Galilego/Galileo 800 850 

Atelierele de recreație ştiinţifică 1000 925 

Școala de vară Antipa 7200 7085 

Şah la Antipa 1000 925 

Ateliere de creaţie cu imaginaţie Holz Molly 1050 1050 

Joacă rugby în echipa naturii!! 1100 1100 

Robo Bricks 1000 980 

Festivalul internațional de film pentru publicul tânăr – 
Kinodiseea 

1100 1080 

5 Licee 5 Muzee 7000 7000 

Halloween la Antipa – Bal mascat 1000 980 

Ateliere de caligrafie 1000 950 

Clubul de lectura de la Antipa 1000 990 

Ora de muzeu 700 720 

2 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Expoziția permanentă 630000 629522 

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

15000 15000 
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Expozitia temporara UnArte la Antipa 7080 6900 

Expozitia temporara Rugby, Natural 9000 8922 

Expozitia temporara ExpoCaligrafia 2019 9000 8922 

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

2900 2899 

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

9500 9515 

Expozitie temporară de animale vii 2500 2511 

Expoziție temporară “ #3Rusia-File din natură” 1300 1242 

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

1600 1578 

Expoziție temporară de fluturi vii “ Născuţi aici” 23000 22489 

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

3500 3190 

Expoziție temporară “Plasticul, noua specie de prădător 
acvatic” 

20000 20034 

Itinerarea expoziției temporare “ Grigore Antipa - 150” 2900 2895 

Festivalul Animalelor la Muzeul Antipa 4500 4459 

Noaptea Muzeelor 3000 2980 

Tiparire albume/carti/pliante 55000 54270 

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 5100 5099 

STIMescu la Muzeu 1000 829 

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

12000 11896 

3 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

20000 19152 

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

16500 16604 

Conservarea preventivă și curativă a patrimoniului 
ştiinţific muzeal 

14500 14000 

Organizare/reorganizare colecții științifice şi a spaţiilor de 
depozitare 

31000 30648 

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

66000 65845 

Reorganizare spații de depozitare 110000 109354 

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

55000 54109 

4 Cercetarea 
și 
dezvoltarea 
patrimoniului 

Evaluarea diversitaţii taxonomice si genetice a faunei 
naționale și mondiale. 

286000 285674 

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

130000 129300 

TOTAL GENERAL 2019: 1615030 1607173 
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ANUL 2020 

1 Educație 
muzeală 

Ziua Colecțiilor Deschise la Antipa 8500 8329 

Noaptea Muzeelor 2020 la Antipa – Ediția online 9500 9329 

Noaptea Cercetătorilor 2020 – Ediția online 9500 9229 

My Antipa 9000 8929 

Recital Camerata de Tineret și Adrian Naidin 6000 5289 

Din Antarctica la Scărișoara. Pe urmele lui Emil Racoviță 6000 5289 

5 Licee 5 Muzee 4900 4929 

Știința îți dă aripi 74000 73285 

Book Antipa 5000 4923 

Art Antipa și Art Antipa Online 5500 5529 

Provocarea Lego 600 595 

Galileo 510 510 

Robo Briks 510 510 

Robotică și programare 3200 3179 

Electronica și roboții 3200 3179 

Chimie între știință, artă și psihologie 3100 3079 

Ateliere de creație și povești 5100 5079 

Sah la Antipa 5100 5029 

Festivalul Undercloud la Muzeul Antipa 7300 7222 

Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr - 
KINODISEEA 

6000 6019 

Spectacolul ARcTic 6300 6300 

2 Marketing 
muzeal 

Studiu de cercetare privind profilul consumatorului 
specific al Muzeului 

7100 7100 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Expoziția permanentă 711068 710288 

Vino să vezi cum joacă natura snake 55000 54574 

#4Rusia – file din natură 12000 11605 

De ce ne rabdă Pământul? 7000 6689 

Reptilia 40315 40315 

ArcTic – Save the Blue Planet 5500 5514 

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

300 300 

Un veac de zoologie în România. Amintiri despre viitor 310 310 

Editarea revistei Travaux du Muséum National d’Histoire 
Naturelle „Grigore Antipa” 

11000 11495 

4 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Evidența sinoptică și analitică a bunurilor de importanță 
științifică aflate în patrimoniul MNINGA 

78932 64456 

Inventarierea de bunuri de importanță științifică aflate în 
evidență primară sau provenite recent din achiziții, 
colectări teren, donații 

80703 76410 
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Conservarea preventivă a patrimoniului științific muzeal 58418 58000 

5 Cercetarea 
patrimoniului 

Evaluarea diversitaţii taxonomice şi genetice a faunei 
naționale și mondiale 

68320 47244 

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

59390 32000 

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

45824 69984 

TOTAL GENERAL 2020: 1420000 1372045 

ANUL 2021 

1 Educație 
muzeală 

Ateliere Tematice de Sarbatori 8500 8329 

Ziua Culturii Nationale la MUZEUL ANTIPA 5500 5988 

1 IUNIE la MUZEUL ANTIPA 9000 10504 

Noaptea Muzeelor 2021 la Antipa – Ediția online 9500 9329 

Noaptea Cercetătorilor RECON – NECT 2021 9500 9229 

Orașul tău, Muzeul tău 3600 2033 

Din Culisele diabetului 3800 3433 

Ora liniștită în sera de fluturi 2900 2758 

Orele liniștite la Muzeul Antipa 2500 2458 

Descoperă Natura 4000 3929 

La joacă 4000 3289 

Creatorii de fluturi 6000 5289 

Descoperă fluturii exotici 2900 3929 

Fascinația albinelor 1500 1610 

Din anotimpuri adunate 5800 5506 

Leneșii, case ambulante 2200 1409 

Play Machines 2000 1923 

Art Antipa Online 3500 3529 

Atelierele online de creație chimică 900 875 

Bricks Challenge 600 595 

Minicloud la MUZEUL ANTIPA 510 510 

Ateliere de creație și imaginatie 500 450 

Sah online la Antipa 2200 2029 

Modulul de programare in C++ la MUZEUL ANTIPA 2000 1875 

Scratch online la MUZEUL ANTIPA 3000 3019 

Spectacolul ARcTic 2300 2045 

2 Marketing 
muzeal 

Studiu de marketing nevoi/satisfacție vizitatori 4000 3633 

Studiu de marketing pentru a determina durata vizitei în 
muzeu în funcție de diferite variabile 

4000 4367 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Expoziția permanentă 860000 852860 

#5Rusia – file din natură 12000 11605 

Israel – file din natură 18000 17638 
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Imagineaza-ti! Creatii textile inspirate din natura 11000 10850 

Reptilia 105000 102932 

ArcTic – Save the Blue Planet 5500 5514 

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

2500 2450 

Moon Impact - A geological story 65000 67671 

Prinde din zbor cea mai frumoasa expozitie a verii! 90000 85258 

Evoluție: Povestea ilustrată a Muzeului National de Istorie 
Naturala „GRIGORE ANTIPA” 

15000 15439 

Editarea revistei Travaux du Muséum National d’Histoire 
Naturelle „Grigore Antipa” 

30000 29176 

4 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Evidența sinoptică și analitică a bunurilor de importanță 
științifică aflate în patrimoniul MNINGA 

76000 74456 

Inventarierea de bunuri de importanță științifică aflate în 
evidență primară sau provenite recent din achiziții, 
colectări teren, donații 

90000 86410 

Conservarea preventivă a patrimoniului științific muzeal 160000 155400 

5 Cercetarea 
patrimoniului 

Evaluarea diversitaţii taxonomice şi genetice a faunei 
naționale și mondiale 

150000 147244 

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

30000 22642 

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

100000 111804 

TOTAL GENERAL 2021: 1926710 1903221 

ANUL 2022 

1 Educație 
muzeală 

Ziua Culturii Naționale la Muzeul Antipa 2500 2399 

Oraşul tău, muzeul tău 4600 4750 

Noaptea Muzeelor 2022 la Antipa 25400 25400 

1 iunie la Muzeul Antipa 9000 10504 

Orele liniștite la Muzeul Antipa 12000 4250 

La frac, printre ghețuri (Ateliere de craft and science) 4000 4150 

Din anotimpuri adunate(Ateliere de craft and science) 5800 5640 

Părinți și pui în lumea animală(Ateliere de craft and 
science) 

2800 2200 

Art Antipa 26600 26600 

Bricks Challenge 600 600 

Galileo Tehnic 600 600 

Șah online la Antipa 1200 1200 

Despre lupi, dincolo de povești 2200 2200 

Ateliere tematice de Sărbători 2500 2150 

Provocarea Lego 2500 2170 

Robotică și programare la Muzeul Antipa 2800 2729 
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Ouă amestecate, din grădină adunate 4500 4658 

2 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

Expoziția permanentă 164000 164000 

Moon Impact - A geological story 2000 1820 

Creaturi ascunse 150000 148784 

Antropart – Expoziţie de Artӑ Textilӑ 3500 3598 

Evoluție: Povestea ilustrată a Muzeului National de Istorie 
Naturala „Grigore Antipa” 

1400 1280 

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

2500 2450 

Israel – file din natură 1500 1895 

Editarea revistei Travaux du Muséum National d’Histoire 
Naturelle „Grigore Antipa” 

18000 12000 

3 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Evidența sinoptică și analitică a bunurilor de importanță 
științifică aflate în patrimoniul MNINGA 

22700 22700 

Inventarierea de bunuri de importanță științifică aflate în 
evidență primară sau provenite recent din achiziții, 
colectări teren, donații 

22700 22700 

Conservarea preventivă a patrimoniului științific muzeal 40100 40100 

4 Cercetarea 
patrimoniului 

Evaluarea diversitaţii taxonomice şi genetice a faunei 
naționale și mondiale 

50000 48728 

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

5000 4642 

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

32000 32540 

TOTAL GENERAL 2022: 625000 609437 
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Anexa 3 Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă descriere a 
programului 

Nr. 
Proiecte 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut pe 
program 
(lei) 

An 2022-4 luni 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

50.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal. Elaborare fişe de 
restaurare; contracararea 
acţiunii tuturor factorilor 
care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

4 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

44.000 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 

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

Conservare preventivă 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

3 Expoziția permanentă 200.000 

Congresul Anual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa 

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

An 2023 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

100.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

5 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

180.000 

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 
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care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

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

Conservare preventivă 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

3 Expoziția permanentă 300.000 

Expoziție temporară 

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

4 Educație 
muzeală 

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

2 Școala de vară 10.000 

Ateliere educaționale 

5 Marketing 
muzeal 

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

1 Cercetare de marketing 5000 

An 2024 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

100.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal. Elaborare fişe de 
restaurare; contracararea 
acţiunii tuturor factorilor 
care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

5 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

155.000 

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 

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

Conservare preventivă 

3 Prezentarea colecţiilor 
ştiinţifice deţinute de 

4 Expoziția permanentă 320.000 

Expoziție temporară 
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Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

Congresul Anual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa 

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

4 Educație 
muzeală 

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

2 Școala de vară 10.000 

Ateliere educaționale 

5 Marketing 
muzeal 

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

1 Cercetare de marketing 5000 

An 2025 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

95.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal. Elaborare fişe de 
restaurare; contracararea 
acţiunii tuturor factorilor 
care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

5 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

165.000 

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 

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

Conservare preventivă 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

3 Expoziția permanentă 325.000 

Expoziție temporară 

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

4 Educație 
muzeală 

Formarea și dezvoltarea 
tinerelor generații în spiritul 

2 Școala de vară 10.000 

Ateliere educaționale 
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cunoașterii și protejării 
patrimoniului natural și 
cultural al umanității. 

5 Marketing 
muzeal 

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

1 Cercetare de marketing 5000 

An 2026 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

95.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal. Elaborare fişe de 
restaurare; contracararea 
acţiunii tuturor factorilor 
care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

5 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

170.000 

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 

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

Conservare preventivă 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

4 Expoziția permanentă 325.000 

Expoziție temporară 

Congresul Annual de 
Zoologie al Muzeului 
Grigore Antipa 

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

4 Educație 
muzeală 

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

2 Școala de vară 10.000 

Ateliere educaționale 

5 Marketing 
muzeal 

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

1 Cercetare de marketing 5000 

An 2027-8luni 



92 

 

1 Cercetarea 
patrimoniului 

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

2 Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei din Romania 

70.000 

Evaluarea diversitaţii 
taxonomice si genetice a 
faunei mondiale 

2 Evidenţa, 
conservarea 
şi protejarea 
patrimoniului 
muzeal 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
păstrarea/expunerea 
patrimoniului ştiinţific 
muzeal. Elaborare fişe de 
restaurare; contracararea 
acţiunii tuturor factorilor 
care sunt implicaţi în 
deteriorarea şi distrugerea 
bunurilor de importanţă 
ştiinţifică. Evidenţa analitică 
a colecțiilor. 

5 Centralizarea bazelor de 
date în format digital 

105.000 

Eficientizarea utilizării 
spațiilor de depozitare 
actuale 

Clasare în categoriile 
juridice fond şi tezaur 

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

Conservare preventivă 

3 Valorificarea 
patrimoniului 
muzeal 

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

3 Expoziția permanentă 210.000 

Expoziție temporară 

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

4 Educație 
muzeală 

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

2 Școala de vară 10.000 

Ateliere educaționale 

5 Marketing 
muzeal 

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

1 Cercetare de marketing 5000 

 


