TARIFE
PENTRU SERVICIILE OFERITE DE COMPLEXUL NAŢIONAL
MUZEAL ASTRA SIBIU, în anul fiscal 2019
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA – Muzeul în aer liber din
Dumbrava Sibiului:
Nr.
EXPLICAŢII
Tarife anul 2019
crt.
25,00 lei / persoană
1. Bilet intrare adulţi
12,00 lei / persoană
2. Bilet intrare pensionari
7,00 lei / persoană
3. Bilet intrare elevi şi studenţi
4. Bilet intrare adulţi în grupuri organizate > 20 persoane
20,00 lei / persoană
(Un însoţitor are intrarea gratuită).
5. Bilet intrare elevi şi studenţi în grupuri organizate > 20
5,00 lei / persoană
persoane (un însoţitor are intrarea gratuită).
Bilet intrare pensionari în grupuri organizate > 20 persoane
10,00 lei / persoană
6.
(un însoţitor are intrarea gratuită).
Bilet intrare în Muzeul în aer liber – protocol de vizitare
25,00 lei / persoană
7.
B
comună a 2 sau mai multe instituţii publice

I.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Abonament anual familial unic, valabil pentru toate unităţile
muzeale
ale complexului (părinţi + copii până la vârsta de 14
?
ani)
Abonament anual individual adulţi, valabil pentru toate
unităţile muzeale ale complexului
Abonament anual individual – pensionari, venit lunar <
1300,00 lei), angajați ai căror salariu este minim pe
economie valabil pentru toate unităţile muzeale ale
complexului (venit lunar
Abonament anual individual – elevi şi studenţi, valabil
pentru toate unităţile muzeale ale complexului
Taxă înlocuire card abonament
(în caz de pierdere, furt etc.)
Taxă ghidaj grup – limba română
Taxă ghidaj grup – limbă străină
Taxă de fotografiere-filmare în muzeu pentru persoane fizice
(cununii, botezuri şi alte manifestări ocazionale).
Taxă de filmare în muzeu pentru interpreți de folclor
Taxă de filmare în muzeu pentru studiouri de TV, alți
profesionişti etc.

150,00 lei / an
100,00 lei /an

50,00 lei /an

35,00 lei /an
10,00 lei
150 lei / oră
250 lei / oră
300 lei / oră
300 lei / zi
1.000 lei / oră
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18. Taxă de filmare cu drona, în muzeu pentru persoane fizice,
studiouri de TV, profesionişti etc.

2.000,00 lei / aparat /oră

II. Expoziții pavilionare:
19.
20.
21.
22.

Bilet de intrare adulţi
Bilet de intrare elevi şi studenţi
Taxă ghidaj în limba română (la cerere, cu programare)
Taxă ghidaj în limbi străine (la cerere, cu programare)

5,00 lei / persoană
2,00 lei / persoană
10,00 lei
30,00 lei

III. Hostel Diana:
23.
24.
25.
26.

Cazare la vila veche – DIANA
Cazare la vila nouă – DIANA – în cameră cu 4 – 6 locuri şi
paturi supraetajate
Cazare la vila nouă – DIANA – în cameră cu două paturi la
mansardă
Cazare la vila nouă – DIANA –în cameră cu 2, 4 sau 6
paturi, pentru grupuri > 20 de persoane

40,00 lei / pat / noapte
30,00 lei / pat / noapte
50,00 lei / pat / noapte
25,00 lei / pat / noapte

IV. Prestări servicii:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

Taxă plimbare cu trăsura albă (două locuri)
Taxă plimbare cu trăsura albă (şase locuri)
Taxă plimbare cu alte trăsuri
Taxă plimbare cu sania
Taxă organizare cununii, botezuri sau alte slujbe religioase:
 La biserica Bezded
 La biserica Dretea
Taxă pentru utilizarea scenei lac în timpul zilei
Taxă pentru utilizarea scenei lac pe timpul nopţii
Taxă utilizare staţie sonorizare
Taxă utilizare teren în Muzeul în aer liber pentru
organizarea de evenimente
Taxă utilizare teren în Muzeul în aer liber pentru staţionare
autoturism în în spaţiile special amenajate (cu excepţia
autovehiculelor pentru aprovizionare)
Taxă utilizare spațiu în vederea organizări de evenimente
culturale în Centrul Cultural Memorial „Dr. Gheorghe
Telea Bologa”
Taxă utilizare sală conferinţe cu aparatură
Taxă utilizare sală conferinţe fără aparatură

150,00 lei / oră
200,00 lei / oră
30,00 lei / 30 min
30,00 lei / 30 min
100,00 lei
200,00 lei
1500 lei / oră
3.000 lei / oră
300 lei / oră
50,00 lei / mp / zi
10 lei / oră

2.000,00 lei / zi
500,00 lei / zi
300,00 lei / zi

V. Programul de Educaţie muzeală:
41.
42.

Taxă program pedagogie muzeală pentru elevi şi studenţi pe
perioada 16 iunie – 14 septembrie
Taxă atelier cu meșter, pedagogie muzeală

15,00 lei / pers. / atelier
20,00 lei/atelier

VI. Departamentul ASTRA FILM
43. Proiecţii film (preț întreg pentru persoane adulte) / proiecție
44. Proiecţii film (preț redus pentru elevi, studenţi, seniori) /
proiecție
45. Utilizare sală cu utilizarea echipamentului de proiecţie
(videoproiector, ecran, sistem de sonorizare) / oră
46. Taxă utilizare sală fără utilizarea echipamentului de proiecţie /
oră
47. Taxă transfer video de pe suport analog pe suport digital / oră
48. Proiecții-eveniment (proiecții de gală, cu participarea unor
invitați speciali) / proiecție
49. Filmare documentară pe suport digital / oră
50. Editare video / oră

10,00 lei / proiecţie
5,00 lei / proiecţie
180,00 lei / oră
100,00 lei / oră
20,00 lei / oră
15,00 lei / proiecţie
200,00 lei / proiecţie
120,00 lei / oră

VII.Prelucrare şi vânzare masă lemnoasă
51.
52.

Debitare în gater lemn răşinoase
Debitare în gater lemn foioase

100,00 lei / mc
150,00 lei / mc

VIII. Laborator zonal
53.
54.

Taxă cursuri specializare – curs restaurare
Taxă participare la cursuri centru pregătire restaurare

50,00 lei / oră
50,00 lei / zi

IX. Alte taxe
55.

56.

57.

Taxă pentru consultarea colecţiilor muzeale şi a aparatului
complementar (fotografii, filme, desene, dispozitive, clişee
pe sticlă etc.)
Taxă consultanţă de specialitate (muzeologie, conservare,
restaurare, marketing, editare film, tipărituri, construcție
replici)
Taxă publicare lucrare sub egida Editurii „ASTRA
Museum”

500,00 lei / prestaţie
500,00 lei / oră de
prestație
300,00 lei

Pentru alte prestări de servicii se întocmesc devize de lucrări în funcţie de specificul
comenzii
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X. Facilităţi
Accesul gratuit în toate unităţile muzeale ale C.N.M. ASTRA pentru cadrele didactice
care însoţesc grupuri de elevi;
Accesul gratuit pentru :
 Preşcolari (până la 6 ani)
 Pensionari cu venit lunar sub 700,00 lei;
 Veterani de război şi foşti deţinuţi politici;
 Persoane cu dizabilităţi şi însoţitori (un însoţitor/persoană);
 Persoane aflate în şomaj sau în programe de ajutor social;
 Cetățeni de onoare ai județului Sibiu;
 Elevi şi studenţi proveniţi din familii defavorizate (numai în grupuri
organizate, cu listă semnată de un cadru didactic sau un asistent social şi
vizată de conducerea instituţiei din care provin);
 Membri ICOM, ICOMOS, ASER şi RNMR;
 Angajaţii muzeelor din România.

