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ordin ru,. ... 3:i:l/.f..... o, n....#0,p.{,. :,*N!.,,

pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de
Muzeul National al Jiranului Romdn

Tn baza dispozi(iilor art.24 atin. (2) din Legea
publice, republicati;

nr. 31112003 a muzeelor 9i a colecfiilor

in conformitate cu dispozi{iile art. 84 alin. (4) gi (5) gi ale art. 205 alin. (3) gi (a) din Legea
nr- 112011 a educaliei nalionale, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

Tn conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) gi (4) din Legea nr. 44g12006 privind
protecfia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatd, cu modificirile si
completirile u lterioare;

Potrivit prevederilor ordinului Ministrului culturii gi cultelor nr. 2407124.09.2009 privind
acordarea de reduceri gi gratuitd{i la biletele pentru intrarea la muzeele aflate in subordinea
Ministerului Culturii, Cultelor si patrimoniului Na(ional;

in baza Acordului de Parteneriat Euro <26, incheiat la data de 23.07.200g, ?ntre
Ministerul Culturii, Cultelor gi Patrimoniului Nalional gi Asocia[ia Euro <26 Romdnia;

Av6nd Tn vedere propunerile formulate in adresa nr. 33g7t15.o7.2021 a MuzeuluiNational al Jdranului RomAn, inregistratd ta Ministerul Culturii cu nr.
4638/Registratura/15.07.2021, respectiv cu nr. 4949lCabinet Ministrul11.07.2021, respectiv cu
nr. 5289/D .P.C.121 .07.2021 ;

in temeiul prevederilor art.5 alin. (1) punctul 16 gi ale art. 11 alin. (4) din Hotdrarea
Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea gi funclionarea Ministerului Culturii, cu modificdrile si
completirile ulterioare,

Ministrul Culturii emite urmitorut:

ORDIN

Art. 1 - Se aprobi tarifele oferite de Muzeul Na{ional

anexa care face parte integrantd din prezentul Ordin.

tnal Jiranului Romdn, prevdzute



F

Art. 2 - La data intririi in vigoare a prezentului Ordin, isi inceteazd efectele Ordinul

Ministrului Culturii nr.2649101.07.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de

Muzeul Na[ional alJiranului Rom6n, cu modificarile ulterioare.

Art. 3 - Prezentul Ordin se comunici de citre Direcfia Patrimoniu Cultural Muzeului

Na[ional alJiranului Romin, Tn vederea aducerii la indeplinire a prevederilor acestuia.

Bogdan

Nr. 5289/D.P .C.|3O.O7 .2021 Nr. exemplare I
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1)

a)

Anexa ta ordinut Ministrutui cutturii 
"r..W.h.?. 

ain...&,,.Q{.&lg
Bilete intrare:

Expozilii permanente muzeu:

.vizitatorii 
adulli fdrd drept de reducere - tarif intreg. ................1 2leilvizitator

'vizitatorii cu drept de reducere:

- pensionarii....... ...6lei/vizitator

- elevii si studenfii, posesori de carduri ,,Euro 26", in vdrsti de pAnd la 30 de ani, personale adulte

cu handicap mediu sau ugor beneficiazd de reducere 75o/o pentru biletele de vizitare a

muzeului.... 3 lei/vizitator

'vizitatorii care beneficiazd de gratuitdli:

- pentru delegatiile oficiale si alte delegalii avdnd caracter cultural, in limita programului de

functionare a Muzeului;

- pentru angajatii relelei muzeale, ai Ministerului Culturii gi ai serviciilor deconcentrate ale

MinisteruluiCulturii, precum ,si pentru membrii ICOM qi ICOMOS;

- pentru fogtii de{inuti din motive politice (de dictatura instauratd cu incepere de la 6 martie 1945),

revolulionarii de la 1989, veteranii de rdzboi;

- pentru ghizii de turism acreditafi, in condiliile H.G. nr. 305/2001;

- pentru copiii pregcolari;

- pentru copiii in vArsti de pAnd la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap gi pentru cei

care cirora li se aplici misuri sociale de protectie;

- pentru copiiiin vArsti de pdnd la 18 ani, pe perioada vacanlelor;

- pentru elevii gi studenlii etnici rom6ni din afara granilelor ldrii, bursieri ai statului romdn;

- pentru posesorii de carduri ,,Euro 26", cu vdrsta de pdnd la 30 de ani, accesul este gratuit

pentru. fiecare zi de 26 din fiecare lund, atunci cAnd aceasta nu care intr-o zi cdnd institulia este

?nchisd pentru public; in ziua lucritoare imediat urmdtoare a lunii, dacd

institulia este inchis5 pentru public;

- pentru persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, elevi de la

copii cu handicap cu v6rsta pAnd la 18 ani sau insolitori adulti cu handicap

zi cdnd
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- pentru persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, elevi de la scolile speciale, insotitori

copii cu handicap cu v6rsta p6ni la 18 ani sau insotitori adulti cu handicap grav sau accentuat;

- pentru alte categorii stabilite de ordonatorul principal de credite.

b) tdrguri si alte activitititemporare:

.vizitatori 
adulti fdri drept de reducere - tarif intreg. .......8 lei/vizitator

"vizitatorii cu drept de reducere:

- pensionarii........ ..4lei/vizitator

- elevii gi studenfii, posesori de carduri ,,Euro 26", in vdrstd de pAnd la 30 de ani, personale adulte

cu handicap mediu sau ugor beneficiazi de reducere 75o/o pentru biletele de vizitare a

muzeului.... 2 lei/vizitator

.grupuriformate 
din adul{i 9i copii, pAnd la 5 persoane ........18|ei/grup

.vizitatorii 
care beneficiazi de gratuitdti:

- pentru delegatiile oficiale si alte delegatii avind caracter cultural, in limita programului de

funclionare a Muzeului;

- pentru angajalii retelei muzeale, ai Ministerului Culturii si ai serviciilor deconcentrate ale

Ministerului Culturii, precum gi pentru membrii ICOM gi ICOMOS;

- pentru copiii pregcolari;

- pentru copiii ?n virsti de p6nd la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap 9i pentru cei

care cdrora li se aplici mdsuri sociale de protectie;

- pentru copiiiin vdrstd de pAnd la 18 ani, pe perioada vacan{elor;

- pentru elevii gi studentii etnici romAni din afara granilelor tdrii, bursieri ai statului rom6n;

- pentru posesorii de carduri ,,Euro 26", cu vdrsta de pAni la 30 de ani, accesul este gratuit

pentru: fiecare zi de 26 din fiecare lun5, atunci c6nd aceasta nu care intr-o zi cdnd institulia este

inchisd pentru public; in ziua lucritoare imediat urmitoare a lunii, dacd 26 cade intr-o zi cAnd

institutia este inchisi pentru public;

- pentru persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, elevi de la

copiicu handicap cu vArsta pdni la 18 ani sau inso{itori adullicu handicap g

- pentru alte categorii stabilite de ordonatorul principal de credite.
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c) Bilete intrare Cinematograf:

-.vizitatori adullifiri drept de reducere -tarif intreg....... .............15 lei/vizitator

-.vizitatori cu drept de reducere:

- pensionarii............. ........9 leiivizitator

- elevii, studentii, posesorii de carduri ,,Euro 26", in v6rstd de pini la 30 de ani, persoanele

adulte cu handicap mediu sau ugor... ....reducere

75o/o

Pentru anumite proiectii speciale (premiere, proieclii insotite de dezbateri etc.), Muzeul poate

percepe tarife crescute, dupd cum urmeaz6:

- 'vizitatori adulli fdrd drept de reducere - tarif intreg. ...........20lei/vizitator

- "vizitatori cu drept de reducere:

- pensionarii.............. ......l2leiivizitator

- elevii, studen{ii, posesorii de carduri ,,Euro 26", in vdrsti de pAni la 30 de ani, persoanele

adulte cu handicap mediu sau ugor... .... reducere

75o/o

Pentru anumite proieclii, Muzeul poate oferi bilete cu tarif redus, cu titlu promo[ional.

2) Ghidaj:

"ghidaj: - grup pAnd la 10 vizitatori....... ........100lei/grup

- grup peste 10 vizitatori....... ........150 lei/grup

3) Fotografiere/filmare:

a) cu aparaturi profesionalS de fotografiat/filmat, in expozitie... ... ...250

lei/vizitator/ord

b) cu aparaturd profesionald de fotografiat, in Galeria de Arti Jirineascd sau in curtea

Muzeului... ...150 lei/vizitator/ori

Pentru realizarea de stiri si emisiuni de presd referitoare la activititile Muzeului, jurnalistii sunt

exceptati de la plata tarifelor.

Filmarea/fotografierea cu scop comercial sau documentar a bunurilor, care iul

nalional mobil, aflate in proprietate publici a statului, poate fi eXecutatd sal

6-i

titularului dreptului de administrare (respectiv, Muzeul Nalional al Jdranului de
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contract, precum gi cu respectarea prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autorgi drepturile

conexe, cu modificirile gi completirile ulterioare.

4) Ateliere de creativitate.... ..25 lei/beneficiariatelier

5) Comision vAnzare in regim de consignatie la Galeria de ArtE fdrineascd 15 - 100%, la pretul de

achizi!ie

6) Tarife prestiri servicii pentru organizare evenimente culturale in spatiile muzeului:

a) Studioul Horia Bernea:

- pentru p6ni la 4 orelzi, persoane fizice, organizalii neguvernamentale... ... ... ...650 lei + TVA

- pentru 4 - 8 orelzi, persoane fizice, organizatii neguvernamentale... ... ..1 .300 lei + TVA

- pentrupdndla 4orelzi, societdticomercialesialtioperatorieconomici ..........1.800|ei +TVA

- pentru 4 - 8 orelz| societdli comerciale si alti operatori economici ... . ...3.600 lei + TVA

Tarifele practicate sunt direct propo(ionale cu timpul de folosin!5 solicitat, dar nu mai pulin de 4 ore.

in cazul depdsirii progrdmului aprobat se aplici o cregtere de 50%/ord, fali de tariful orar inifial.

b) Sala Media:

- pentru activitili de pdnd la 3 zile, inclusiv ......300 lei + TVA/zi

- pentru expozilii gi alte activitdti:

- pentru 4 - 14 zile, pcrsoane fizice, organiza{ii neguvernamentale .........1.000 lei + TVA

- pentru 4 - 14 zile, societdli comerciale si alti operatori economici .........2.000 lei + TVA

c) Sala Acvariu:

- pentru activititide pind la 3 zile, inclusiv .........400lei + TVA/zi

- pentru expozilii si alte activitdti:

- pentru 4 - 14 zile, persoane fizice, organizalii neguvernamentale.........1.300 lei + 1y4
- pentru 4-'14 zile, societdli comerciale gialli operatori economici .........2.600|ei + TVA

d) Sala Noua Galerie:

- pentru activitSli de p6nd la 3 zile, inclusiv .........500 lei + TVfuzi

- pentru expozitii si alte activitdti.

- pentru 4 - 14 zile, persoane fizice, organizalii neguvernamentale.........1.600 lei + TVA

- pentru 4 - 14 zile, societi{i comerciale gi alti operatori economici .........3.200 lei + TVA

e) Sala lrina Nicolau

- pentru activitdli de pAnd la 3 zile, inclusiv ......900 lei + TVA/zi

- pentru expozitii gi alte activitdti:

- pentru 4 - 14 zile, persoane fizice, organizalii + TVA

- pentru 4 - 14 zile, societdli comerciale si alli operatori

Sala Tancred Bdni{eanu:

pentru activitili de pAni la 3 zile, inclusiv

0

/6tttltnt4
1I'..-2.4n

TVA
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8)

- pentru expozitii gi alte activitifi:

- pentru 4 - 14 zile, persoane fizice, organizalii neguvernamentale ................3.700 lei + TVA

- pentru 4 - 14 zile, societ5li comerciale gi alli operatori economici ....7 .4OO lei + TVA

g) Curte

- pentru organiza[ii neguvernamentale... ... ... ..3.800 lei + WA/zi

- pentru societili comerciale si alli operatori economici...... ...6.000 lei + TVA/zi

Consultanld de specialitate in domeniile: etnologie, antropologie, culturd si artd tradilionali,

megtegugurisimarketing cultural ....100lei/ord

Biblioteca siArhivele Muzeului National al liranului Romdn:

a) copiere alb/negru A4 (o fa!i). 0,30 lei

copiere alb/negru 44 (fali/verso) ..... .......0,50|ei

copiere alb/negru A3 (o fa!d) .................0,50|ei

copiere alb/negru 43 (fala/verso) ..... 0,80 lei

copiere color 44 (o fate) ......1,30 lei

copiere color 44 (fald/verso) .................2,50 lei

copiere color 43 (o fa[a) ..........2,50 lei

copiere color A3 (fa!5/verso) ....5 lei

b) scanare

furnizare scan documente (maxim 200 dpi).... ..........1 leu

pentru (re)scanarea la cerere a documentelor se percepe un tarif suplimentar de 10 lei/dosar

furnizare scan afige, plange, grafici

44 rezolu[ie micd (maxim 300 dpi)............ ...3lei

44 rezolulie medie (maxim 600 dpi).... ........10

lei

44 rezolulie ridicati (maxim 1200 dpi)... .....20lei

A3 rezolutie micd (maxim 300

A3 rezolu[ie medie (maxim

lei

A3 rezolutie ridicatd (maxim
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pentru (re)scanarea la cerere a afigelor, plangelor gi lucririlor se percepe un tarif suplimentar

de 30lei

furnizare scan pozitive fotografi ce

maxim A4 rezolulie mici (maxim 300 dpi)............ ..........31ei

maxim A4 rezolutie medie (maxim 600 dpi)..... .............101ei

maxim A4 rezolutie ridicatd (maxim 1200 dpi)... .........,.20|ei

maxim A3 rezolu[ie mici (maxim 300 dpi)............ .........51ei

maxim A3 rezolulie medie (maxim 600 dpi)..... ............15lei

maxim 43 rezolulie ridicatd (maxim 1200 dpi)... ..........40lei

pentru (re)scanarea la cerere a pozitivelor fotografice se percepe un tarif suplimentar de 10

lei

furnizare scan filme fotografice (tarife pentru un cadru, indiferent de dimensiune)

rezolu{ie micd (maxim 600 dpi)............ .........4 lei

rezolulie medie (maxim 1600 dpi).. ..............12

lei

rezolulie mare (maxim 3200 dpi)........... .....25

lei

pentru (re)scanarea la cerere a filmelor fotografice se percepe un tarif suplimentar de 20lei

furnizare scan filme fotografice (tarife pentru un cadru, indiferent de dimensi

negativ dimensiuni mici (6x9 cffi, 9x12 cm), rezolulie mi

negativ dimensiuni mici (6x9 cffi, 9x12 cm), rezolulie medie (maxim 600

dpi)............ ...............1 s

lei

negativ dimensiuni mici (6x9 cffi, 9x12 cm), rezolu{ie mare (maxim 12OO

dpi)............ ...............25

lei

lei
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negativ dimensiuni mari (6xO cffi, 9xl2 cm), rezolufie mica (maxim 300

dpi)............ .................7

lei

negativ dimensiuni mari (6x9 cffi, 9x12 cm), rezolulie medie (maxim 600

dpi)............ ...............20

lei

negativ dimensiuni mari (6x9 cffi, 9x12 cm), rezolutie mare (maxim 12OO

dpi)............ ...............30

lei

pentru (re)scanarea la cerere a cligeelor pe sticl5 se percepe un tarif suplimentar de 40 lei

c) fotografierea materialelor de arhivd care nu se preteazi scandrii (dimensiuni mari,

documente legate etc.)......... .....30 lei/30

minute

timpul minim de lucru tarifat este de 30 minute

Achitarea tarifelor pentru copiere nu implicd dreptul de utilizare publicd a materialelorfumizate.

d) publicarea materialelor de arhivi (1 item, cu drept de utilizare o singuri data)..............150

lei

Pentru consultarea fondurilor din Arhiva Etnologici la sediul Muzeului nu se achitd nici un tarif.

Pentru consultarea fondurilorArhivei Etnologice la distanti (online) se achitd 30 de lei/or5.

9) Gratuiti{i pentru promovarea activitililor Muzeului National al Tiranul

schimbului cultural:

a) publicatii realizate de Muzeu, indiferent de suport... .........p6ni la

b) obiecte curente stand gi librdrie... p6ni la


