
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 32      
 din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru 
perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi  
Iniţiator: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1346/21.01.2022 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 1346/20.01.2022 al Comisiei de 
concurs  de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului 
de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 
  Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru 

perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, prevăzut în Procesul verbal (Raport) final nr. 1346/20.01.2022 al 
Comisiei de concurs. 
 

Art.2.  Se aprobă proiectul de management câştigător pentru perioada februarie 2022 – 
februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
Art.3. Între Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi Managerul Complexului Muzeal 

de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, domnul LUPOAE PAUL, va fi încheiat un 
contract de management pe o perioada de 3 ani (februarie 2022 – februarie 2025).  
 

 Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi şi d-lui LUPOAE PAUL, câştigător al concursului de proiecte de 
management perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./20.01.2022                                                                                                                                                           Constantinescu Iuliana 

  

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL COMPLEXULUI 

MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 

Perioada februarie 2022- februarie 2025 

 

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia 

publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional 

existent 

 

            Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi (CMŞNG) este o 

instituţie publică de cultură şi cercetare, permanentă, ce ȋşi desfăşoară activitatea în municipiul 

Galați, reședință a județului Galați. sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Complexitatea specificului de activitate ȋn domeniul ştiinţelor naturale conferă acestei instituţii 

o misiune extrem de atractivă ce este completată  de interactivitatea permanentă cu grupurile 

ţintă şi de colaborările cu organizaţiile şi instituţiile locale şi regionale. 

  

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

aceleiași comunități  

          În judeţul Galaţi funcţionează numeroase instituţii culturale şi de învăţământ, care 

desfăşoară activităţi de conservare a patrimoniului muzeal, activităţi educaţionale şi 

expozitionale.  

           Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi (CMŞNG)   face parte 

din familia instituţiilor culturale şi va trebui să contribuie, la dezvoltarea proiectelor cultural-

educative ale administraţiei publice locale şi centrale realizând activităţi în comun cu: Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de Istorie “Paul 

Păltănea”,  Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca ”V. A. Urechia” precum şi cu instituţii de 

învăţământ ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. 

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

oportunități, amenințări). 

           Pentru a realiza o analiză SWOT cât mai relevantă au fost luate ȋn calcul mai multe 

aspecte: modernizarea/dezvoltarea infrastructurii şi ȋmbogăţirea patrimoniului, diversificarea 

activităţilor educaţionale şi a proiectelor de cercetare,  dezvoltarea de proiecte expoziţionale şi 

satisfacerea exigenţelor comunităţii, identificarea şi atragerea unor surse noi de finanţare. 

Aceste aspecte au fost detaliate ȋn subcapitolele 2.1, 2.2, 2.3, şi 2.4. 
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2.1. Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii şi ȋmbogăţirea patrimoniului 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Importanţă patrimonială: colecţii de 

plante, spaţii moderne ȋn secţia Zoo, 

colecţii de peşti vii (acvarii), observator 

astronomic competitiv, patrimoniu muzeal 

ȋn conservare (fauna, flora). 

Grădina Botanică pe o suprafaţă de 

180.000 m2 ȋn mijlocul oraşului Galaţi. 

Grădina Zoologică ȋn Pădurea Gârboavele 

(ecosistem natural). 

Nefinalizarea/reabilitarea unor spaţii 

(Grup Gospodăresc Botanic, Herbar, 

laboratoare de conservare, spaţii primate, 

ţarc cabaline, etc.). 

Lipsa achiziţiilor de material dendrologic. 

Reparaţii şi modernizări la Planetariu. 

Modernizări ȋn spaţiul vizitabil- Acvariu 

(panouri electronice-informative). 

Lipsa/modernizarea unor căi de acces 

pietonale ȋn incinta grădinii botanice (alei 

construite din 1994) şi grădina zoologică. 

Lipsa sistemului automat de irigaţie. 

Oportunităţi Ameninţări 

Prioritizarea Managementului pe 

investiţiile ȋn derulare (Complex SERE-

„Clădire  Didactică pentru plante 

tropicale”; Expoziţia permanentă secţia 

Muzeu-„Spaţiu expoziţional permanent -

zona pescarească Prut-Dunare”)-asistenţă 

de specialitate. 

Dotarea minimală a unui cabinet veterinar 

Completarea colecţiilor ştiinţifice cu 

material biologic din ecosistemele 

naturale şi antropice (deplasari de 

identificare-determinare şi colectare). 

Asigurarea consumurilor pentru servicii 

de utilităţi (electric) din sisteme 

regenerabile (surse fotovoltaice). 

 

Lipsa fondurilor pentru continuarea 

investiţiilor ȋncepute. 

Lipsa personalului calificat pentru 

identificarea, ȋmbogăţirea şi conservarea 

patrimoniului muzeal (muzeografi, 

conservatori, muncitori). 
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2.2. Diversificarea activităţilor educaţionale şi a proiectelor de cercetare 

Puncte tari Puncte slabe 

Expertiză ȋn domeniul ştiinţelor naturale. 

Biobază pentru activităţi practice cu elevi 

şi studenţi. 

Proiecte/teme de cercetare ȋn parteneriat 

cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

(licenţe, disertaţii, doctorat, postdoctorat) 

Tradiţie ȋn derularea activităţilor 

educaţionale (program „Hortus”- peste 20 

ani). 

Colaborări internaţionale: Astroclubul 

„Călin Popovici”  ȋn cadrul programului 

educațional al Compartimentului 

Planetariu/Observator astronomic- şi 

International Astronomical Search 

Collaboration (aparținând de NASA) și 

GAM Astronomers Without Borders 

Asteroid Search Campaign- descoperire 

asteroizi- nume provizoriu 2021 GR62.  

Catalog Internaţional„Delectus Seminum”  

 

Rezultate obţinute pe diferite teme de 

cercetare nevalorificate ȋn publicaţii 

naţionale şi internaţionale, cu factor de 

impact (după caz). 

Promovarea şi susţinerea tinerilor 

pasionaţi (elevi/studenţi) ȋn dezvoltarea 

cunoştinţelor de ecologie şi protecţia 

mediului. 

Dezvoltarea voluntariatului pe grupe de 

vârstă. 

Oportunităţi Ameninţări 

Difersificarea proiectelor educaţionale şi 

colaborări naţionale pe teme de 

conservare a biodiversităţii. 

Finalizarea spaţiului didactic din Sera. 

Dezvoltarea laboratorului Grădinii 

Botanice cu aparatură ȋn vederea realizării 

analizelor de sol şi prelucrării primare a 

materialului vegetal studiat 

(boli/dăunatori). 

Participare  ȋn acordul de colaborare dintre 

Consiliul Judeţean Galaţi  şi Univ. 

Lipsa interesului practic (activităţi 

horticole, deplasări tematice, etc.) al unor 

categorii de vârstă ȋn favoarea 

tehnologiilor informatice. 

Subfinanţarea deplasărilor de 

documentare. 
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„Dunărea de Jos” Galaţi -2021 privind 

„Testarea unor extracte din plante cu efect 

benefic ȋn produsele dermatocosmetice” 

(proiecte de cercetare ştiinţifică). 

Afilierea la organisme profesionale 

internaţionale-BGCI. 

Deplasări de documentare la muzee din 

ţară şi  Europa. 

 

 

2.3. Dezvoltarea de proiecte expoziţionale şi satisfacerea exigenţelor comunităţii 

Puncte tari Puncte slabe 

Experienţă ȋn organizarea evenimentelor 

expoziţionale (peste 25 ani). 

Dezvoltarea şi derularea proiectelor 

expoziţionale permanente şi temporare 

ȋmpreună cu parteneri din ţară (muzee, 

ONG-uri, instituţii de invăţământ, etc.). 

Promovarea proiectelor pe baza 

criteriului:  calitate. 

Gamă diversă  de vizitatori.  

 

Resurse umane insuficiente pentru 

implementarea proiectelor. 

Reorganizarea secţiilor şi acoperirea 

posturilor cheie ȋn dezvoltarea proiectelor 

expoziţionale. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

Finalizarea spaţiilor expoziţionale din 

incinta Serei şi clădire Muzeu. 

Promovarea proiectelor expoziţionale ȋn 

mediul on-line (dezvoltarea site-ului 

instituţiei/secţii -info reactualizare). 

Participarea personalului la pregătirea 

profesională continuă (cursuri, stagii, etc.) 

şi la forme post universitare 

(masterat/doctorat). 

Lipsa fondurilor pentru amenajarea 

spaţiilor expoziţionale şi mentenanţă. 
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2.4. Identificarea şi atragerea unor surse noi de finanţare 

Puncte tari Puncte slabe 

Credibilitate şi experienţă ȋn 

implementarea unor proiecte din alte surse 

de finanţare decât cele bugetate, cum ar fi: 

Grădina Senzorială, Botanică Distractivă, 

sector Mini-roze, etc. 

Experţi pe domenii de activitate: biologie, 

acvacultură, horticultură, silvicultură, 

astronomie. 

Lipsa unui birou specializat ȋn atragerea 

de fonduri nerambursabile. 

Subfinanţarea proiectelor implementate 

anterior. 

Colaborări restrânse cu mediul privat ȋn 

vederea finanţării unor proiecte la nivel de 

instituţie.  

Oportunităţi Ameninţări 

Înfiinţare ONG ȋn vederea atragerii de 

fonduri nerambursabile pe diferite 

programe (proiecte cultural-educative). 

Accesarea unor fonduri noi pe programe 

ce pot aduce finanţarea unor proiecte de 

infrastructură şi conservarea 

patrimoniului. 

Obţinerea de donaţii din partea instituţiilor 

private. 

Fluctuaţia personalului calificat datorită 

nivelul redus al remuneraţiei. 

Competiţii de proiecte. 

 

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

           Din analiza activităţii instituţiei, realizată ȋn baza rezultatelor interne şi externe, a 

cerinţelor Caietului de Obiective al  CMŞNG şi a experienţei proprii se desprind următoarele 

concluzii:  

• instituţia deţine şi conservă colecţii patrimoniale importante ȋn toate secţiile din 

subordine; 

• activităţile şi proiectele educaţionale derulate acoperă o arie de interes ȋn domeniul 

ştiinţelor naturii pentru publicul larg din municipiul şi judeţul Galaţi; 

• colaborările şi parteneriatele interinstituţionale se desfăşoară   la nivel naţional  şi  

internaţional; 

• proiectele expoziţionale permanente, temporare şi itinerante sunt ȋntr-o dinamică 

continuă; 
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• expertiza specialiştilor şi biobaza instituţiei oferă oportunităţi de cercetare ştiinţifică la 

un nivel ridicat; 

• prioritizarea activităţii de Management trebuie direcţionată pe investiţiile ȋn derulare, ce 

vor aduce „plus valoare”: „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”; „Spaţiu 

expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”, invesţiii implementate de 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

• deplasările ȋn teren pentru completarea colecţiilor ştiinţifice cu material biologic din 

ecosistemele naturale şi antropice trebuie  sa fie programate şi permanentizate; 

• site-ul instituţiei nu exprimă multitudinea de evenimente educaţionale şi expoziţionale 

pe secţii; 

• herbarul, laboratoarele, ţarcurile pentru animale, vestiarele muncitorilor, cabinetul 

veterinar, caile de acces pentru vizitatori (alei) au nevoie de reabilitări/modernizări; 

• acoperirea posturilor vacante (specialişti, muncitori, personal tehnic) este obligatorie 

pentru funcţionarea, dezvoltarea şi eficientizarea activităţii instituţiei; 

• strategia de personal vizează ȋmbunătaţirea permanentă a performanţelor individuale şi 

clarificarea atribuţiilor fiecărui angajat; 

• gestionarea echilibrată a fondurilor alocate poate asigura o mentenanţă eficientă a 

spaţiilor destinate publicului vizitator. 

 

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

cercetări, alte surse de informare)  

             Beneficiarii programelor cultural-educative derulate ȋn CMŞNG sunt de două categorii: 

cu taxă şi fără taxă. Cei din prima categorie depăşesc 120.000, ȋn fiecare an, cu precizarea ca 

biletele achiziţionate sunt: pentru adulţi, 6 lei şi pentru copii peste 5 

ani/elevi/studenţi/pensionari , 1,5 lei. În categoria fără taxă numărul vizitatorilor este de peste 

25.000 şi beneficiază copiii de până la 5 ani şi persoanele cu dizabilităţi. O reactualizare a 

tarifelor de vizitare este necesară ţinând cont de nivelul crescător al  cheltuielilor cu ȋntreţinerea 

spaţiilor vizitabile. De asemenea, este nevoie de realizarea unor studii sociologice destinate 

identificării nevoilor culturale ale publicului vizitator ȋn funcţie de care instituţia ȋşi va adapta 

oferta culturală pe termen scurt, mediu şi lung. 

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

         Grupurile ţintă, beneficiari ai programelor instituţiei sunt, ȋn general, reprezentate de 

publicul larg, iubitor de ştiinţele naturii, de  preşcolari şi elevi (implicaţi direct ȋn proiectele 

educaţionale ale instituţiei), de cadrele didactice  din instituţiile de ȋnvăţământ ale 

municipiului şi judeţului Galaţi, cât şi din judeţele ȋnvecinate (Tulcea, Brăila, Vrancea. 
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Prezenţa Universităţii „Dunărea de Jos” şi a Universităţii „Danubius” ȋn Galaţi aduce un 

aport, anual, considerabil de vizitatori  din rândul studenţilor (peste 15.000) şi din rândul  

profesorilor universitari/delegaţiilor/turiştilor (peste 10.000). 

6. Profilul beneficiarului actual 

       Studiile de marketing privind identificarea modalităţilor de atragere a publicului vizitator 

sunt puţine ȋn ultimii doi ani (2020-2021), datorită situaţiei internaţionale privind pandemia-

COVID 19. Totuşi, publicul vizitator actual este  reprezentat, ȋn special, de preşcolari, elevi, 

studenţi, cadre didactice. CMŞNG prin spaţiile deschise pentru vizitare (grădina botanică, 

grădina zoologică) nu a dus lipsă de vizitatori pe toată perioada restricţiilor, cu respectarea 

strictă a recomandărilor şi măsurilor privind  prevenirea răspandirii noului coronavirus (SARS-

CoV-2) reglementate la nivel central şi local. Totuşi, se impune creşterea numărului de 

vizitatori virtuali prin punerea la dispoziţie a unor materiale video ce ar putea fi accesate şi 

vizionate ȋn condiţii speciale (pandemie) pe site-ul instituţiei. 

 

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia           

1. Analiza programelor și a proiectelor instituției.  

          Analiza activităţii instituţiei a fost realizată pe baza programelor şi proiectelor 

instituţiei ce au inclus expoziţii temporare, proiecte educaţionale, 

conferinţe/simpozioane/workshop-uri, după cum urmează: 

1.1-secţia muzeu- expoziţii temporare, 28 din care: 13/2019, 6/2020, 9/2021 

                            -proiecte educaţionale, 33 din care: 27/2019, 5/2020, 1/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 8 din care: 6/2019, 1/2020, 1/2021 

1.2-secţia acvariu- expoziţii temporare, 11 din care: 5/2019, 3/2020, 3/2021 

                            -proiecte educaţionale, 2 din care: 0/2019, 1/2020, 1/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 4 din care: 3/2019, 0/2020, 1/2021 

1.3- compartiment Planetariu/Observator astronomic 

                            -proiecte educaţionale, 25 din care: 14/2019, 6/2020, 5/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 7 din care: 4/2019, 1/2020, 2/2021 

1.4- compartiment compartimentul Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare 

                            -proiecte educaţionale, 15 din care: 10/2019, 4/2020, 1/2021 

1.5-secţia Grădina Botanică 

                            - expoziţii temporare, 7 din care: 7/2019, 0/2020, 0/2021 

                            -proiecte educaţionale, 15 din care: 8/2019, 4/2020, 3/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 3 din care: 3/2019, 0/2020, 0/2021 
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2. Concluzii  

          Din analiza activităţii instituţiei, realizată ȋn decursul a trei ani, 2019-2020-2021, pe baza 

programelor şi proiectelor implementate rezultă un număr de 155 evenimente muzeale: 100 ȋn 

anul 2019, 31  ȋn anul 2020 şi 24  ȋn anul 2021. Numărul diminuat al programelor şi proiectelor 

din anii 2020 respectiv 2021 este datorat  restricţiilor  şi măsurilor privind  prevenirea 

răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) reglementate la nivel central şi local. De 

asemenea, trebuie subliniat faptul că ȋn secţiile Grădina Botanică, Grădina Zoologică  şi 

Acvariu activităţile privind ȋntreţinerea şi conservarea patrimoniului viu din expoziţiile 

permanente au avut continuitate. 

2.1. Reformularea mesajului, după caz;  

            Sloganul: „Ştiinţă şi cultură ȋn natură”  defineşte misiunea CMŞNG, considerată o 

instituţie de cultură reprezentativă prin valoarea actuală şi potenţialul pe plan naţional şi 

internaţional. 

      2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.  

      CMŞNG este o instituţie publică de cultură ce vizează trei direcţii principale de activitate: 

patrimonială, cultural-educaţională  şi de cercetare ştiinţifică. Realizarea acestor direcţii 

presupune evidenţierea patrimoniului propriu ȋn rândul publicului larg, iubitor de natură, prin 

implementarea şi diversificarea unor programe şi proiecte culturale. 

       Principalele direcţii propuse pentru ȋndeplinirea misiunii muzeale sunt următoarele: 

➢ reabilitarea/modernizarea infrastructurii muzeale (spaţii expoziţionale, laboratoare, săli 

didactice,  Planetariu, trasee de vizitare, spaţii peisagistice, etc.), identificarea unor 

soluţii tehnico-economice (energii regenerabile) şi/sau reconfigurarea spaţiilor 

administrative; 

➢ completarea numărului de specialişti, cu tineri, pe domenii specifice de activitate; 

➢ reactualizarea inventarului patrimonial; 

➢ continuarea diversificării şi ȋnnoirii colecţiilor (din ecosisteme naturale); 

➢ modernizarea şi eficientizarea activităţilor de conservare a patrimoniului muzeal; 

➢ susţinerea implementării proiectelor ȋn derulare: „Clădire  Didactică pentru plante 

tropicale”,  „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”; 

➢ organizarea evenimentelor tradiţionale; 

➢ dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii similare din ţară; 

➢ noi abordări ȋn cadrul expoziţiilor florale; 
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➢ dezvoltarea programelor educaţionale,  cu predilecţie pe aplicaţiile practice destinate 

elevilor/studenţilor dar şi atragerea altor categorii de persoane preocupate de 

cunoaşterea şi ocrotirea naturii; 

➢ organizarea de evenimente ştiinţifice şi/sau participarea la diferite simpozioane ce vor 

permite diseminarea rezultatelor obţinute, prezentarea contribuţiilor proprii şi implicit 

consolidarea imaginii instituţiei; 

➢ abordări interdisciplinare de actualitate ȋn domeniul ştiinţelor naturii (conservare in situ 

şi ex situ); 

➢ direcţiile de acţiune şi măsurile propuse ȋn Proiectul de Management sunt corelate cu 

priorităţile identificate ȋn parteneriatele, programele şi proiectele derulate de Consiliul 

Judeţean Galaţi. 

 

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.  

           CMŞNG este o instituţie publică de cultură şi cercetare, permanentă, de importanţă 

judeţeană, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Galaţi, sub coordonarea 

ştiinţifică a Ministerului Culturii, ȋn conformitate cu prevederile Legii Muzeelor şi colecţiilor 

publice nr. 311/2003 şi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 

mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea instituţiei este 

asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi şi din venituri proprii, iar activitatea acesteea 

se desfăşoară ȋn conformitate cu legislaţia română ȋn vigoare şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 328/29.10.2009. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei nu a fost reactualizat din anul 

2009. Prin urmare, sunt necesare modificări şi completări ȋn cele nouă capitole şi ȋn special, ȋn 

terminologia utilizată şi/sau ȋn structura organizatorică stipulată ȋn capitolul III, unde poziţia de 

manager a instituţiei nu se regăseşte.  Alte propuneri privind reglementările interne ale 

instituţiei ce necesită reactualizări, sunt: Regulamentul de Ordine Interioară, Organigrama şi 

Statul de Funcţii, Fişele de Post ale personalului. Prin actualizarea constantă a regulamentului 

de ordine interioară şi de funcţionare al instituţiei se urmăreşte creşterea capacităţii de adaptare 

a acesteia la schimbările şi provocările aduse de realităţile momentului şi societăţii 

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

și/sau externalizate  

       În urma analizei resurselor umane ȋncadrate la  CMŞNG au fost constatate următoarele: 

-secţia Grădina Botanică: posturi vacante de muncitori floricultori; personal de specialitate 

insuficient pentru derularea activităţilor de conservare a patrimoniului; lipsa posturilor de 

cercetător ştiinţific. Sunt contractate servicii de ȋntreţinere spaţii verzi (muncitori 

necalificaţi); 

-secţia Grădina Zoologică: posturi vacante (muncitor, tractorist, administrator, 

conservator); lipsă personal de specialitate (inginer zootehnist, medic veterinar). Sunt 

contractate servicii veterinare-externe de specialitate şi servicii de ȋntreţinere spaţii verzi 

(muncitori necalificaţi); 

-secţia Acvariu: posturi vacante (conservatori), lipsă post şef secţie; 

-secţia Muzeu: posturi vacante (conservatori),  lipsa posturilor de cercetător ştiinţific; 

-serviciul Administrativ: posturi vacante (instalator, şofer, şef serviciu), lipsa unor posturi 

(tâmplar, pictor); 

              Conform Organigramei şi Statului de Funcţii numărul total de personal este de 83, 

din care, 4 directori, 3 alte funcţii de conducere (şef secţie, şef serviciu) şi 76 funcţii de 

execuţie. La momentul analizei capacităţii instituţionale din punct de vedere al resursei 

umane proprii, posturile vacante neocupate sunt ȋn număr de 15.  

4. Propuneri de reorganizare şi eficientizare a Organigramei şi Statului de funcţii 

         Principalele propuneri de modificare a Organigramei şi Statului de funcţii au drept scop 

următoarele: transformare posturi ȋn vederea susţinerii proiectelor ȋn derulare; recrutarea de 

personal calificat ȋn vederea acoperirii posturilor vacante; reconfigurarea secţiei Grădina 

Botanică prin adăugarea serviciului tehnic-administrativ; reformulare servicii/departamente 

(ȋnfiinţare Serviciu Achiziţii publice-Resurse umane-Salarizare); reconfigurare/subordonare 

ierarhică. Aceste propuneri vor contribui  la o coordonare ierarhică optimă din punct de vedere 

administrativ şi la o derulare eficientă a programelor şi proiectelor instituţiei. De asemenea 

ȋnfiinţarea şi funcţionarea Consiliului Administrativ şi a Consiliului Ştiinţific vor sprijini 

managerul ȋn procesul de luare a deciziilor. 

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

instituției, propuneri de îmbunătățire 

            CMŞNG deţine spaţii destinate personalului (birouri, vestiare), spaţii expoziţionale 

temporare, seră de lucru (250 m2), sală conferinţă, săli pentru activităţi didactice, depozite 

ştiinţifice, magazin de suveniruri,  garderobă, magazii, etc. Pentru o evaluare cât mai relevantă 
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a capacităţii existente şi o abordare a unor propuneri de ȋmbunătăţire punctuale sunt prezentate 

ȋn continuare toate secţiile/departamentele din structura muzeului. 

           5.1.secţia Gradina Botanica  

          Grădina Botanică  din cadrul CMŞNG este cea mai tânără grădină botanică din 

România, cu o istorie de numai 27 ani, ce adăposteşte colecţii documentate de plante vii şi 

conservate (cca. 80.000 exemplare din 1300 taxoni).  Conform Strategiei de Conservare a 

Grădinilor Botanice (B.G.C.I. 2015), grădinile botanice sunt definite de următoarele 

caracteristici: existenţa unei baze ştiinţifice a colecţiilor; responsabilitate şi angajare pe 

termen lung pentru menţinerea unor colecţii; documentare corespunzatoare a unor colecţii; 

monitorizarea plantelor din colecţii, etichetarea corespunzătoarea plantelor; accesibilitate 

pentru public; comunicarea informaţiilor către alte grădini botanice; schimb de seminţe sau 

alt material vegetal; efectuarea de cercetări ştiinţifice asupra plantelor din colecţii; 

menţinerea unor programe de cercetare ȋn domeniul taxonomiei vegetale. În acest context 

misiunea Grădinii Botanice Galaţi este: didactică, ştiinţifică, de conservare a diversităţii 

vegetale, de educaţie ecologică, de turism şi recreere. 

        Începând cu anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi vine ȋn sprijinul Grădinii Botanice 

Galaţi cu un proiect grandios „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”, proiect aflat ȋn 

curs de implementare ce va aduce „plus valoare” instituţiei. 

        Propunerile pentru dezvoltarea Grădinii Botanice Galaţi vizează creşterea vizibilităţii 

instituţiei, crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan naţional şi internaţional, 

valorificarea informaţiilor ȋn plan expoziţional şi  gestionarea responsabilă a patrimoniului 

vegetal. 

          5.2.secţia Grădina Zoologică Gârboavele  

         Grădina Zoologică Gârboavele  organizată pe cca. 14 ha, deţine o colecţie variată de 

specii de  mamifere şi păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale lumii (Europa, 

Asia, Africa), adăpostite ȋn spaţii special construite. Propunerile de ȋmbunătăţire sunt axate 

pe investiţii, reparaţii adăposturi şi clădiri, dotări,  asigurarea diversificată a hranei şi 

activităţi de promovare.  

               5.3.Compartiment Planetariu - Observator Astronomic 

          Proiecția de planetariu fulldome se conturează ca act cultural și educațional major, ca 

actor social și economic matur contemporan. Planetariul reprezintă un instrument util în 

educaţia prin astronomie şi poate fi utilizat la implementarea diferitelor programe educaţionale 

de astronomie la care participă în prezent foarte mulţi elevi din judeţul Galaţi. În acest context, 

pentru realizarea în continuare a obiectivelor specifice se impune achiziţia unui nou sistem de 
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proiecţie de planetariu performant, instalație de climatizare necesară asigurării unei proiecţii de 

calitate, dar şi achiziţia a 35 de scaune speciale pentru sala de proiecţie. 

             5.4.secţia Muzeu 

     Secţia Muzeu din cadrul CMŞNG gestionează colecţiile de Entomologie, Malacologie, 

Ornitologie, Mamifere, Amfibieni şi Reptile, Minerale şi Roci, Paleontologie. Cu sprijinul 

financiar al Consiliului Judeţean Galaţi ȋncepând cu anul 2022, ȋn cadrul secţiei Muzeu  se 

implementează proiectul „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”. 

Acest proiect, necesar unei instituţii muzeale, va aduce un aport substanţial de cunoaştere 

folosind tehnologiile moderne de expunere, pe baza videoproiecţiilor şi sistemelor de sunet cu 

efecte speciale. 

           5.5. secţia Acvariu 

       Expoziția publică vie a Acvariului este organizată pe principiul conștientizării publicului 

în legătură cu periclitatea animalelor acvatice și a habitatelor lor și necesitatea conservării 

durabile a acestora. Propunerile de ȋmbunătăţire presupun scoaterea din funcțiune a sistemului 

actual de iluminare a acvariilor publice (aproape nefuncțional, uzat fizic și moral în grad 

avansat) și montajul unui sistem nou economic, durabil, proiectat corespunzător cerințelor 

peștilor privind cantitatea și calitatea luminii pe unitatea de volum şi optimizarea sistemului de 

aclimatizare în ariile tehnologice. 

6. Viziunea proprie asupra  managementului instituţional  

          Pentru implementarea unui management instituţional coerent şi eficient pe termen scurt, 

mediu şi lung este nevoie de abordarea a două direcţii: strategia de personal şi strategia 

programelor de conservare durabilă a patrimoniului şi a proiectelor culturale, educative şi de 

cercetare.  Strategia de personal a instituţiei vizează eficientizarea activităţii personalului şi 

ȋmbunătăţirea performanţelor ȋn procesul de formare continuă şi schimburi de bune practici cu 

instituţii similare din ţară şi străinătate şi nu  ȋn ultimul rând recrutarea de personal tânăr 

calificat. Efectele la nivelul factorului uman pot contribui la creşterea gradului de 

responsabilitate ȋn luarea deciziilor, stimularea iniţiativelor pentru elaborarea proiectelor şi  

asigurarea unui climat organizaţional adecvat. Strategia programelor cultural -educative va 

urmări organizarea evenimentelor dedicate comunităţii, creşterea calităţii şi accesibilităţii unor 

categorii largi de vizitatori ȋn scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

       Candidez la acest concurs cu dorinţa că ȋmpreună cu, conducerea executivă şi echipele din 

secţiile şi departamentele instituţiei, să valorizez prin noi abordări potenţialul remarcabil al 

patrimoniului existent, să iniţiez dezvoltarea colecţiilor ştiinţifice şi implementarea unor noi 

proiecte şi să dovedesc disponibilitatea necondiţionată pentru atingerea obiectivelor şi 

realizarea programelor şi proiectelor propuse. 



14 
 

D. Analiza situației economico-financiare a instituției  

       Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei a fost realizată pentru perioada 2019, 

2020 şi 2021. 

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

1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)  

        Bugetul de venituri este analizat pe categorii de venituri şi prezentat  ȋn Tabel 1. Conform 

datelor obţinute ȋn anul 2019 veniturile totale au cumulat suma de 9752 Mii lei, fiind valoarea 

cea mai ridicată faţă de următorii ani. Scăderea numărului de vizitatori şi nivelul subvenţiilor 

din anii 2020 respectiv 2021 au influenţat  diminuarea veniturilor obţinute. De asemenea 

bugetul de cheltuieli (Tabel 2) a ȋnregistrat o scădere ȋntre anii 2019-2020-2021, cel mai 

probabil situaţia naţională şi globală (pandemia cu SARS-CoV-2) au determinat aceste 

rezultate. 

           Tabel 1- Buget-venituri 

Nr.crt. Categorii Anul 2019 

Mii lei 

Anul 2020 

Mii lei 

Anul 2021 

Mii lei 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. venituri proprii, din care  

1.a.1. venituri din activitatea de bază  

1.a.2. surse atrase  

1.a.3. alte venituri proprii  

1.b. subvenții/alocații  

1.c. alte venituri  

9.752 

 

646 

 

 

 

9106 

9.268 

 

617 

 

 

 

8.651 

8.040 

 

604 

 

 

 

7.436 

 

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) este prezentat ȋn Tabel 2. 

       

  Tabel 2- Buget-cheltuieli 

Nr.crt. Categorii Anul 2019 

Mii lei 

Anul 2020 

Mii lei 

Anul 2021 

Mii lei 

1. TOTAL CHELTUIELI, din care:  

2.a. Cheltuieli de personal, din care  

2.a.1. Cheltuieli cu salariile  

2.a.2. Alte cheltuieli de personal  

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

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte  

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii  

2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente  

2.b.4. Cheltuieli de întreținere  

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

2.c. Cheltuieli de capital   

Proiecte din FEN* 

9.752 

3.776 

 

 

4.274 

 

 

 

 

50 

1.014 

638 

9.268 

4.276 

 

 

4.678 

 

 

 

 

60 

254 

- 

 

8.040 

3.800 

 

 

3.849 

 

 

 

 

80 

311 

- 

 

*FEN-Fonduri Europene Nerambursabile 
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2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate 

cu informații solicitate/obținute de la instituție  

         

          Pentru perioada 2019-2020-2021 au fost implementate un număr de 155 proiecte (Tabel 

3) realizate de către toate secţiile şi departamentele instituţiei. Devizul estimat pe fiecare 

program a fost realizat, conform datelor puse la dispoziţie de conducerea instituţiei. 

Tabel 3. Analiza comparativă a cheltuielilor pe programe/proiecte 

 

Nr.crt. 

 

Programul/ proiectul 

Devizul 

estimat 

lei 

Devizul 

realizat 

lei 

Observaţii 

comentarii 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul 

2019 

Programe =3 

Proiecte = 100 

116000  116000 100 

proiecte/2019 

 

31 

proiecte/2020 

 

24 

proiecte/2021 

Anul 

2020 

Programe =3 

Proiecte = 31 

6000 6000 

Anul 

2021 

Programe =3 

Proiecte = 24 

5000 5000 

 

Total 

Programe =9 

Proiecte = 155 

127000 127000 

 
 
 

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea 

celorlalte facilități practicate  

       Analiza numărului de vizitatori şi veniturile obţinute din vânzarea biletelor ȋn perioada 

2019-2020-2021 este prezentată ȋn Tabel 4 şi Tabel 5. Putem constata o scădere a numărului de 

vizitatori ȋn anul 2020 faţă de anul 2019 (cu 35,7%) dar, o creştere ȋn anul 2021 comparativ cu 

anul 2020 cu 33,4%. Prin urmare, restricţiile şi măsurile privind  prevenirea răspândirii noului 

coronavirus (SARS-CoV-2) reglementate la nivel central şi local au influentat ȋn mod direct 

numărul vizitatorilor şi implicit veniturile obţinute din vânzarea  biletelor. Totuşi, sumele totale 

obţinute ȋn anul 2021 au fost mai mari şi datorită numărului de vizitatori din categoria adulţi ce 

au crescut semnificativ faţă de anii precedenţi. 
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            Tabel 4- Număr vizitatori cu taxă/fără taxă 

 

Categorii/locaţii 

Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu, 

Planetariu, Grădina Zoologică 

 

Anul 2019 

 

 

Anul 2020 

 

 

Anul 2021 

 

număr vizitatori 

Vizitatori 

cu taxă 

Adulţi 66.183 52.300 82.000 

Copii 62.505 30.500 50.200 

Vizitatori 

fără taxă 

 

Adulţi/Copii 

 

34.800 

 

22.300 

 

25.600 

                   Total            163.488 105.100 157.800 

 

            Tabel 5- Venituri din vânzarea biletelor 

 

Categorii/locaţii 

Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu, 

Planetariu, Grădina Zoologică 

 

Anul 2019 

 

 

Anul 2020 

 

 

Anul 2021 

 

venituri (lei) 

adulţi/copii 

                   Total            522.579 359.500 567.300 

 

3.2.analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției  

       Din taxele pentru cununii civile şi taxe foto (ȋn cadrul secţiei Grădina Botanică) au fost 

obţinute următoarele venituri: 71.570 lei/2019, 20.180 lei/2020 şi 42.100 lei/2021. La acestea 

se adaugă venituri din chirii: 23.071 lei/2019, 5.884 lei/2020 şi 12.164 lei/2021. Se impune o 

analiză şi o reactualizare a taxelor şi tarifelor aplicate la nivelul instituţiei ceea ce ar putea duce 

la o creştere a veniturilor (ex. modificare tarif inchiriere sală polivalentă de la 250 lei la 350 lei; 

taxă ceremonie nuntă de la 400 la 450 lei ). 

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorități publice locale;  

            Nu este cazul 

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

totalul veniturilor 

            Pentru creşterea veniturilor instituţiei propun ȋnfiinţarea unui ONG pe profilul activităţii 

(ştiinţe naturale) ce va putea atrage surse de finanţare noi, din:  programe iniţiate de instituţii 

private şi/sau fundaţii, sponsorizări, donaţii (2% din impozitul pe venit) sau alte bunuri 

materiale. 

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor  

        Ponderea cheltuielilor cu personalul (Tabel 6) a avut un caracter crescător, cuprins ȋntre 

38,7% şi 47,2 % ȋn decursul a trei ani (2019-2020-2021) pe fondul scăderii cheltuielilor anuale 

totale. Procentul de 47,2% poate fi atribuit reglementărilor din Legea 153/2017  privind 

majorarea treptată a salariului de bază.  
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           Tabel 6- Analiza cheltuielior de personal raportat la cheltuielile  totale 

Anul Total cheltuieli 

Mii lei 

Cheltuieli personal 

Mii lei 

Pondere 

% 

2019 9.752 3.776 38,7 

2020 9.268 4.276 46,1 

2021 8.040 3.800 47,2 

 

4.2.analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

         Ponderea cheltuielilor de capital (Tabel 7) este cuprinsă ȋntre 10,4% şi 2,7% din totalul 

cheltuielilor. Lipsa lucrarilor de modernizare a activelor fizice din instituţia muzeală a fost 

remarcată pe toată perioada analizată.  

           Tabel 7- Analiza cheltuielior de capital raportat la cheltuielile totale 

Anul Total cheltuieli 

Mii lei 

Cheltuieli de capital 

Mii lei 

Pondere 

% 

2019 9.752 1.014 10,4 

2020 9.268 254 2,7 

2021 8.040 311 3,8 

 

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

        Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţiile acordate ȋn perioada 2019-

2020-2021 a fost integral (100%), cuprins ȋntre 3776 Mii lei şi 4276 Mii lei (Tabel 6). 

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);  

Nu este cazul 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:  

a) din subvenție (Tabel 8) 

                   Tabel 8- Pondere cheltuieli/beneficiar din subvenţie 

Tip cheltuiala Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

pondere 

Cheltuieli pe beneficiar din 

subvenţie 

 

55,7 % 

 

82,3% 

 

47,1% 

 

b) din venituri proprii (Tabel 9)  

                   Tabel 9- Pondere cheltuieli/beneficiar din venituri proprii 

Tip cheltuiala Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

pondere 

Cheltuieli pe beneficiar din 

venituri proprii 

 

3,9% 

 

5,8% 

 

3,8% 

 

      Din analiza cheltuielilor pe beneficiar (Tabel 8, Tabel 9) rezultă o creştere substanţială a 

ponderii ȋn anul 2020, atât din subvenţie ( cu 26,6 % faţă de 2019) cât şi din veniturile proprii 

(cu 1,9 % faţă de 2019). Acest fapt se datorează scăderii numărului de vizitatori ai CMŞNG. 
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E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform 

sarcinilor formulate de autoritate  

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:  

1. Viziune  

       Viziunea strategică a CMŞNG se va orienta către o analiză mai atentă a satisfacţiei 

beneficiarului final: publicul vizitator. În acest sens, este nevoie de: analiza sociologică 

dedicata publicului vizitator;  modernizarea infrastructurii expoziţionale, pregătirea permanentă 

a personalului, punerea ȋn valoare a patrimoniului propriu şi nu ȋn ultimul rând creşterea calităţii 

serviciilor culturale oferite.  

2. Misiune 

            Misiunea de bază a CMŞNG constă ȋn identificarea, colectarea, achiziţionarea, 

conservarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a biodiversităţii ȋn scopul 

conservării şi protejării patrimoniului cultural naţional şi universal. 

3. Obiective (generale și specifice) 

         Obiectivele generale,  definite ȋn concordanţă cu misiunea unei instituţii de cultură,  

urmăresc dezvoltarea procesului educaţional ȋn rândul comunităţilor, prin abordări creative şi 

comprehensive, prin modalităţi directe şi indirecte de  cunoaştere a capitalului natural autohton 

şi universal. Obiectivele specifice sunt strâns legate de misiunea de bază a CMŞNG şi vizează 

asigurarea continuităţii unor direcţii de acţiune specifice instituţiei,  prin asumarea unor noi 

abordări ce vor  urmări adaptarea acestora la cerinţele actuale ale comunităţii. În sinteză pot fi 

enumerate astfel: 

➢ promovarea evenimentelor muzeale prin punerea ȋn valoare a patrimoniului propriu; 

➢ ȋmbogăţirea patrimoniului muzeal prin mijloace caracteristice: colectare din mediul 

natural, obţinere donaţii, schimburi, achiziţii; 

➢ punerea ȋn valoare a  colecţiilor ȋn vederea diversificării proiectelor educaţionale (pentru 

elevi/studenţi); 

➢ informarea şi educaţia ecologică a publicului; 

➢ dezvoltarea colaborărilor interinstituţionale, naţionale şi internaţionale; 

➢ evaluarea/completarea patrimoniului instituţiei  şi obţinerea  statutului de muzeu 

regional/naţional; 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management  

      Strategia culturală pentru perioada februarie 2022- februarie 2025 se va axa pe următoarele 

direcţii: 
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• asigurarea continuităţii şi diversificarea programelor şi proiectelor 

educaţionale/expoziţionale şi de cercetare; 

• reevaluarea şi reinventarierea electronică a patrimoniului muzeal: crearea condiţiilor 

specifice de conservare durabilă (spaţiu Herbar, depozite ştiinţifice) şi realizarea unor 

baze de date pe secţii; 

• evaluarea şi clasarea patrimoniului din categoria Tezaur şi Fond; 

• managementul strategic al resurselor umane  pe termen scurt, mediu şi lung (pregătire 

continuă personal existent/recrutare personal tânăr). Este obligatorie existenţa unui 

mediu intern profesional, dinamic, capabil să susţină activităţile de funcţionare şi 

dezvoltare a unui muzeu; 

• armonizarea proiectelor educaţionale şi expoziţionale cu cerinţele publicului vizitator; 

• asistenţă de specialitate permanentă pe toată perioada de implementare a proiectelor 

finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi: „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”,  

„Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”; 

• ȋntocmire şi implementare proiecte de ambientare peisagistică ȋn zona Serei (exterior şi 

interior):  alei de circulaţie, luciu de apă, podeţe, introducere material dendro-floricol 

specific, amestecuri substrat (achizitie aparatură laborator, analize specifice); 

• activităţi de dezvoltare şi identificare a  unor surse noi de ȋmbogăţire a patrimoniului 

(donaţii, colaborări, parteneriate);  

• dezvoltare parteneriate cu ONG-uri, colaborări cu producători privaţi  (achiziţie soiuri 

noi de roze omologate ȋn România); 

• iniţierea şi derularea unor colaborări noi cu cadrele didactice şi studenţii Universităţii 

Dunărea de Jos Galaţi- Facultatea de Ştiinţe şi Mediu (ex. licenţe/disertaţii/expoziţii 

comune; Terarii cu plante ȋn medii controlate); 

• afilierea  instituţiei la organismele nationale şi internaţionale profesionale (Botanic 

Gardens Conservation International-B.G.C.I.; Asociaţia Amicii Rozelor Cluj, etc); 

• modernizarea infrastructurii ȋn secţiile Grădina Botanică şi Grădina Zoologică  

(reabilitare alei, introducere  sistem automat de irigaţii, reamenajare Grădina Japoneză, 

amenajare peisagistică ȋn zona  Grupului Administrativ Botanic, panouri indicatoare, 

instalare turnicheţi, automate de eliberare bilete, proiectarea şi construirea unei fântâni 

arteziene ȋn incinta instituţiei -intrare Poartă S); 
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• completarea colecţiilor dendro-floricole cu taxoni cu valoare ştiinţifică ȋn secţia Grădina 

Botanică; 

• ȋnfiinţare birou atragere fonduri de dezvoltare din programe naţionale şi/sau fonduri 

europene; 

• atragerea de surse alternative de finanţare, dezvoltare parteneriate public-public, public-

privat sau internaţionale;  

• participare  ȋn acordul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Galaţi  şi Universitatea 

Dunărea de Jos Galaţi -2021,  privind   dezvoltarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică- 

„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă dermatologică- 

CIMCID”; 

• dezvoltarea activităţilor de voluntariat cu elevi/studenţi şi extinderea lor spre persoanele 

de vârsta a treia. 

5. Strategia și planul de marketing 

           Promovarea programelor cultural-educative din CMŞNG necesită o strategie de 

marketing ce va fi  adaptată permanent publicului vizitator de toate vârstele.  

            Principalele modalităţi de promovare sunt următoarele: 

• dezvoltarea paginii web a instituţiei (info-reactualizare cu toate evenimentele culturale; 

introducere link-uri pe secţii/departamente); 

• participare la emisiuni radio/TV ȋn vederea promovării evenimentelor culturale; 

• tipărirea şi vânzarea la punctele de acces ale instituţiei a unor hărţi orientative cu 

explicaţii minimale aferente obiectivelor de vizitare; 

• transmiterea unor comunicate de presa periodice; 

• introducerea abonamentelor de familie; 

• utilizarea contului de Facebook al institutiei cu reactualizări săptămânale; 

• dezvoltarea comunicării externe pe Tweeter şi Instagram; 

• promovarea rezultatelor ştiinţifice prin intermediul catalogului internaţional „Delectus 

Seminum”  cu apariţie anuală; 

• introducerea reclamelor publicitare (expoziţii temporare) pe mijloacele de transport ȋn 

comun; 

• contabilizarea accesărilor on-line pe site-ul muzeului şi analiza feedbackurilor. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management.  

        Programele culturale ale CMŞNG propuse pentru următorii trei ani sunt următoarele: 

expoziţii temporare/fotoexpoziţii; proiecte educaţionale; simpozioane, conferinţe, 

workshopuri. Expoziţiile temporare, ȋn număr de 18, se vor derula ȋn spaţiile speciale ale secţiei 
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Muzeu, ȋn sectia Acvariu şi secţia Grădina Botanică, pe baza unor tematici abordate de către 

specialiştii intituţiei, astfel ȋncât, elementele de noutate şi cunoaştere să primeze. Proiectele 

educaţionale (71 activităţi) au un rol important ȋn atragerea categoriilor de elevi/studenţi ce pot 

descoperi  curiozităţile naturii ȋnconjurătoare cu elemente de flora şi  faună şi nu ȋn ultimul rând 

tainele astronomiei. Conferinţele, simpozioanele şi workshopurile, ȋn număr de 26, vor aduce 

plus valoare ȋn relaţionarea cu instituţiile naţionale şi internaţionale de profil precum şi  ȋn 

diseminarea informaţiilor ştiinţifice acumulate. 

7. Proiectele din cadrul programelor 

      Proiectele din cadrul programelor culturale sunt detaliate ȋn Anexă (Tabel 11, Tabel 12, 

Tabel 13). 

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

management  

      CMŞNG poate desfăşura şi alte evenimente proprii sau ȋn parteneriat cu intituţii de profil la 

nivel local, regional, naţional. Ţinând cont de strategia fiecărei instituţii posibil partenere, 

proiectele comune nu pot fi contabilizate anterior ȋnsă unele se pot anticipa. Cele mai 

importante evenimente culturale ce ar putea  fi derulate ȋn următorii 3 ani sunt: 

➢ protocoale de colaborare cu şcoli/universităţi, pentru derularea unor proiecte, ȋn 

parteneriat, ȋn funcţie de programa şcolară  („Şcoala altfel”, proiecte tip „Erasmus”) 

➢ iniţierea şi participarea ȋn acţiuni comune cu instituţii de ȋnvăţământ locale pe teme de 

ecologie şi protecţia mediului; 

➢ parteneriate cu şcoli din mediul rural (acţiuni comune de plantări puieţi de „Ziua 

Internaţională a Pădurii”, „ziua Mediului”, etc.); 

➢ co-organizator conferinţe/simpozioane alături de  Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 

şi Universitatea Danubius Galaţi; 

➢ parteneriate/colaborări ȋn proiecte de cercetare ştiinţifică cu Universitatea Dunărea de 

Jos Galaţi; 

➢ activităţi de voluntariat cu elevi/studenţi ȋn incinta secţiei Grădina Botanică şi  Grădina 

Zoologică; 

➢ participarea la evenimente naţionale cu expoziţii itinerante; 

➢ colaborări naţionale  cu specialişti ȋn domeniul ştiinţelor naturale (iniţierea unor proiecte 

comune); 

➢ organizarea şi participarea la evenimente naţionale (ex. „Noaptea Muzeelor”). 
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 

veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse     

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului (Anexă-

Tabel 10) 

       Pentru realizarea proiectului de buget au fost luate ȋn calcul următoarele aspecte: 

fluctuaţia crescătoare a bunurilor şi serviciilor de pe piaţă; optimizarea şi prioritizarea 

cheltuielilor cu ȋntreţinerea spaţiilor vizitabile; diversificarea ofertei expoziţionale (conform 

noilor proiecte  ȋn implementare), asigurarea conservării durabile a patrimoniului şi a 

ȋmbogăţirii permanente. Proiectul de venituri şi cheltuieli propus va trebui analizat şi 

dezbătut cu specialiştii din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi ȋn vederea asigurării 

continuităţii şi dezvoltării   CMŞNG pentru perioada 2022-2025 dar şi pe termen lung. 

2.  Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului 

2.1. la sediu;  

     Implementarea celor două mari proiecte finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi, „Clădire  

Didactică pentru plante tropicale” şi „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-

Dunare” şi iniţierea unor proiecte educaţionale şi expoziţionale noi,  vor influenţa creşterea 

numărului de vizitatori de la sediul instituţiei. 

      Numărul de beneficiari estimat pentru perioada de management este: 

-160.000 vizitatori, pentru primul an de management; 

-170.000 vizitatori, pentru al doilea an de management; 

-190.000 vizitatori pentru al treilea an de management. 

2.2. în afara sediului 

         În afara sediului, contabilizarea numărului de vizitatori pentru expoziţiile cu caracter 

temporar-itinerant este importantă dar dificil de estimat.  Din experienţa anilor trecuţi, 

vizitatorii participanţi ȋn cadrul expoziţiilor itinerante sunt de ordinul miilor. Relevanţa acestui 

tip de activitate este dată de creşterea vizibilităţii intituţiei şi atragerea categoriilor de vizitatori 

ca turişti. 

3.Programul minimal estimat pentru perioada de management  (Anexă: Tabel 11, Tabel 

12, Tabel 13) 

       Pentru realizarea programului minimal sunt propuse următoarele: 

-anul 2022: 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 23 proiecte educaţionale; 9 

conferinţe/simpozioane/workshopuri; 

-anul 2023: 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 24 proiecte educaţionale; 9 

conferinţe/simpozioane/workshopuri; 

-anul 2024 (până ȋn februarie 2025): 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 24 proiecte 

educaţionale; 8 conferinţe/simpozioane/workshopuri. 
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Anexă 

 

Tabel  10. Propuneri-Proiect venituri/cheltuieli 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2022 

Mii lei 

Anul 2023 

Mii lei 

Anul 2024* 

Mii lei 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 TOTAL VENITURI, din 

care:  

1.a. venituri proprii, din 

care  

1.a.1. venituri din 

activitatea de bază  

1.a.2. surse atrase  

1.a.3. alte venituri proprii  

1.b. subvenții/alocații  

1.c. alte venituri  

9.500 

 

660 

 

660 

 

 

 

8.840 

10.458 

 

895 

 

895 

 

 

 

9.563 

11.604 

 

895 

 

895 

 

 

 

10.709 

2 TOTAL CHELTUIELI, din 

care:  

2.a. Cheltuieli de personal, 

din care  

2.a.1. Cheltuieli cu salariile  

2.a.2. Alte cheltuieli de 

personal  

2.b. Cheltuieli cu bunuri și 

servicii, din care  

2.b.1. Cheltuieli pentru 

proiecte  

2.b.2. Cheltuieli cu 

colaboratorii  

2.b.3. Cheltuieli pentru 

reparații curente  

2.b.4. Cheltuieli de 

întreținere  

2.b.5. Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii  

2.c. Cheltuieli de capital  

9.610 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

4.728 

 

 

110 

 

 

122 

 

2.860 

 

1.636 

 

342 

10.588 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

5.672 

 

 

130 

 

 

146 

 

3.432 

 

1.964 

 

376 

11.744 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

6.790 

 

 

140 

 

 

175 

 

4.118 

 

2.357 

 

414 

 

*Notă: Proiectul de buget pe anul 2024 cuprinde totalul (venituri/cheltuieli) până ȋn luna 

februarie 2025  
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Tabel 11. Program minimal propus (februarie 2022-februarie 2025) 

Nr 

.crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

ȋn cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

TOTAL 38 110.000 

1. Expoziţii 

temporare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expo cu 

caracter 

temporar 2022 

la sediul 

propriu 

1 „Dobrogea-

tărâmul dintre 

ape” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema”, 

1 „Fructe şi 

seminţe, 

roadele 

pământului” 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene” 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

23 

 

conform  

Tabel 6 

 

15.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

9 

 

conform 

Tabel 7 

 

15.000 

Al doilea an de management 

Total 39 130.000 

1. Expoziţii 

temporare 

fotoexpoziţie 

2023 

1 „Homocromie 

și mimetism” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema” 

1 „Fructe şi 

seminţe, 
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expo cu 

caracter 

temporar 2023 

la sediul 

propriu 

roadele 

pământului” 

 

90.000 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

24 

 

conform  

Tabel 6 

 

20.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

9 

 

conform  

Tabel 7 

 

20.000 

Al treilea an de management* 

Total 38 140.000 

1. Expoziţii 

temporare 

fotoexpoziţie 

2024 

1 „Homocromie 

și mimetism” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expo cu 

caracter 

temporar 2024 

la sediul 

propriu 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema”, 

1 „Fructe şi 

seminţe, 

roadele 

pământului” 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene” 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

24 

 

conform  

Tabel 6 

 

20.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

8 

 

conform 

Tabel 7 

 

20.000 
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*Notă: Programul minimal pe anul 2024 cuprinde totalul evenimentelor muzeale  până ȋn 

luna februarie 2025. 

 

 

Tabel 12- Descriere proiecte educaţionale-2022-2024 

Nr.crt. Numele proiectelor Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024* 

(01) (02) (03) (04) (05) 

1.secţia 

Muzeu 

“Fluturi migratori” DA DA DA 

„Păsări, cuiburi și 

ouă” 

DA DA DA 

„Migrația de toamnă a 

păsărilor” 

DA DA DA 

„Râul Prut sub lupă DA DA DA 

„Meseriile albinelor” DA DA DA 

„Atelierul poveștilor 

cristaline” 

DA DA DA 

„Plasticul – ucigaşul 

naturii” 

DA DA DA 

„Zoo-fantasticii” DA DA DA 

„Copilul isteț mănâncă 

sănătos” 

DA DA DA 

„Legendele lupilor” DA DA DA 

“Şcoala de vară de 

entomologie“ 

DA DA DA 

“Şcoala de vară de 

ornitologie“ 

DA DA DA 

2.Planetariu 

Observator 

Astroclubul “Călin 

Popovici” 

DA DA DA 

Şcoala de vară de 

astronomie “Priviţi 

cerul!” 

DA DA DA 

Şcoala de vară de 

astronomie „Micul 

Astronom prin 

Univers” 

DA DA DA 

,,Mărţişoare 

Astronomice” 

DA DA DA 

,,Vecina noastră, 

Lună” 

DA DA DA 

,,Sistemul Solar” DA DA DA 

,,BiblioAstronom” DA DA DA 

,,Citim împreună 

pentru a salva 

planeta!” 

DA DA DA 

“BiblioMărțișoare  

,,Astronomice” 

DA DA DA 
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3.secţia 

Grădina 

Botanică 

“Legumicultura 

urbana” 

DA DA DA 

„Hortus” - DA DA 

"Micul Botanist" DA DA DA 

 

*Notă: Proiectele educaţionale pe anul 2024 cuprind totalul evenimentelor muzeale  până ȋn 

luna februarie 2025. 

 

 

Tabel 13-Descriere Conferinţe/simpozioane/workshopuri 

Nr.crt. Organizator/Tema Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024* 

(01) (02) (03) (04) (05) 

1.sectia 

Muzeu 

Conferinţă 

internaţională Craiova 

“Muzeul şi cercetarea 

ştiintifică” 

DA DA DA 

Conferinta națională de 

pedagogie muzeală, 

organizata de Secția 

Științele Naturii din 

cadrul Muzeului 

Județean Tg. Mureș 

DA DA DA 

Simpozionul Științific 

Internaţional organizat 

de Complexul Muzeal 

de Științele Naturii Ion 

Borcea Bacău 

DA DA DA 

Simpozion 

internațional “Delta şi 

zonele umede 

“organizat de  Institutul 

Național de Cercetare 

și Dezvoltare Delta 

Dunarii Tulcea 

DA DA DA 

Simpozion 

Internațional de 

Ecologie organizat în 

Muntenegru 

DA DA DA 

2.Planetariu 

Observator 

Conferință și observații 

astronomice cu ocazia 

“Astronomy Day” 

DA DA DA 

Sesiunea Națională de 

Comunicări Științifice 

de la Muzeul “Vasile 

Pârvan” din Bârlad 

DA DA DA 

Conferință și observații 

astronomice cu 

DA - - 



28 
 

publicul. Eclipsă 

parţială de Soare (25 

octombrie 2022) 

Conferință și observații 

astronomice cu 

publicul. Eclipsă 

parțială de Lună (28 

octombrie 2023) 

- DA - 

3.secţia 

Grădina 

Botanică 

Simpozion anual 

Grădina Botanică „D. 

Brândză”Universitatea 

Bucureşti 

DA DA DA 

Simpozion 

Universitatea de 

Ştiinţele Vieţii Iaşi- 

Facultatea de 

Horticultură 

- DA DA 

 

*Notă: Programul conferinţelor/simpozioanelor/workshopurilor pe anul 2024 cuprinde totalul 

evenimentelor muzeale  până ȋn luna februarie 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


