
Anexa nr. 17 
la ProiectuI de hotarare al Consiliului 

Judetean Bralla nr .^^ 6m JU)^ 

TARIFE 
pentru servicii prestate de Muzeul Brailei "CAROL 1" pentru anul 2022 

Nr. 
crt. 

Denumire tarif/prestafie/bilet intrare muzeu Tarif 
lei 

1. Tarif pentru Tntocmlrea de expertize de 
specialitate Tn toate domeniile de activitate 
speclfice Muzeului Brailei "Carol 1" 

50.00/ora 

2. Bilet individual la toate corpurile muzeului 10,00 
3. Bilet pentru grupuri la toate corpurile muzeului 6.00 
4. Bilet individual la un corp al muzeului 4,00 
5. Bilet pentru grupuri la un corp al muzeului 2,00. 
6. Tarif pentru ghidaj Tn limba rom§n§ 20,00 
7. Tarif pentru fotografiere 20,00. 
8. Tarif pentru filmare 30,00. 
9. Tarif pentru expozitia "PortuI Brailei la inceputui 

secolului al XX- lea in realitatea virtuala" in limba 
romana 

20,00 

10. Tarife pentr inchirierea cu ora a spatillor institutiei: 

- Sediul institutiei din Piata Traian nr. S.Corpul A, 
Bs i C; 

- Centml Cultural Nicapetre din strada Belvedere 
nr.1; 

- Casa Memortiala Panait Istrati din strada 
Gradinii Publice nr. 20B; 

- Casa Memortiala D. P. Perpessicius din strada 
Cetatii nr. 70; 

- Casa Memoriala Fanus Neagu din Comuna 
Gradistea Jud. Braila 

- Sectia Etnografie si Arta Populara din strada 
Polona nr. 14; 

- Sectia Stiintele Naturii din strada Aleea 
Parcului nr. 14; 

- Muzeul Umorului Desenat din strada Ana Asian 
nr. 27. 

• parter 1,40 lei/mp/oro 
• etaj 0,80 lei/mp/ora 
• mansarda 1,00 lei/mp/ora 

• 



. Tarife reduse cu 50% 
• pre§colari, elevi §i studenti, Tn decursul anului §colar 
• militari 
• pensionari 

7. Gratuita î 
• copii instltutionalizafi 
• persoane cu dizabilitati 
• angajatii MInisterului Culturii 
• angajatii §i fo§tii angajati din reteaua muzeelor din Romania 
• posesorii de carduri ICOM 
• angajatii Institutului National de Cercetare Tn domeniul conservdrii §i restaurdrii 
• reprezentantii mass-media 
• toti elevii Tn perioada vacantelor §colare 
• veteranii de rdzboi §i detinutii politici 
• fundatiile constituite, conform legii, cu scopul de a Tntretine, dezvolta $i ajuta 

instltutiile de cultura 
• fundatiile care sustin actiuni umanitare, social-cutturale 
• persoanele prevSzute Tn contractele de colaborare Tncheiate cu Muzeul Briilei 

„Carol r §i alte institutii §i societSt' comerciale. Gratuit§ti prev^zute Tn cazul 
manifestSrilor organizate de muzeu pentru promovarea patrimoniului propriu: 

• lansiri de carte - activitatile sa fie cuprinse in Programul Minimal pe anul 2022 
sau sa aiba Hotararea Consiliului de Administratie al Muzeului Brailei "CAROL T 

• vernisaje de expozitie - activitatile sa fie cuprinse in Programul Minimal pe anul 
2022 sau sa aiba Hotararea Consiliului de Administratie al Muzeului Brailei 
"CAROL r 

• Noaptea muzeelor 
• ultima duminicd a fiecarei luni 


