
 

 

 

                                      ANEXA nr. 9 

                      la HCJD ……./2019  

 
TAXE  

pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectură şi 

arheologie, a obiectivelor turistice şi contravaloarea biletelor şi a taxelor pentru 

filmare/fotografiere/ghid, cercetare arheologică, ateliere şi programe educative 

Nr. Denumirea activităţii de prestări servicii Tarif  

1. Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Târgovişte 8,00 lei/ persoană 

2. Complexul Monumental „Curtea Domnească” 

Târgovişte si Muzeul Tiparului si al Cartii Romanesti 

Vechi, Targoviste 

12,00 lei/ persoană 

3. Muzeul de Artă, Târgovişte 8,00 lei/ persoană 

4. Muzeul de Istorie 8,00 lei/ persoană 

5. Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei in Paleolitic, 

Târgovişte 

8,00 lei/ persoană  

6. Casa atelier „Gheorghe Petraşcu”, Târgovişte 8,00 lei/ persoană 

7. Muzeul „Vasile Blendea”, Târgovişte 8,00 lei/ persoană 

8. Casa atelier  „Gabriel Popescu”, Vulcana Pandele 8,00 lei/ persoană 

9. Casa Dobrescu, Pucioasa 6,00 lei/ persoană 

10. Casa memorială „I.L.Caragiale”, loc. I.L. Caragiale 6,00 lei/ persoană 

11. Muzeul etnografic „Dumitru Ulieru”, Pietroşiţa 6,00 lei/ persoană 

12. 
Taxă vizitare Complexul Brâncovenesc de la Potlogi 

 

 

10 ,00 lei/persoană 

 

13. Taxă participare evenimente Complexul Brâncovenesc 

de la Potlogi 

135,00 lei/persoană 

14.  Taxă vizitare Peştera Ialomiţei 10,00 lei/persoană 

15. Expoziţia „Metamorfozele unui loc al memoriei: de la 

cavalerismul Şcolii de Ofiţeri „Ferdinand I” la spaţiul 

profan al procesului şi execuţiei soţilor Ceauşescu şi al 

sfârşitului regimului totalitar din România 

8,00 lei/ persoană 

16. Muzeul ”Casa Romanței”, Tărgoviște 8,00 lei/ persoană 

17. Taxă pentru fotografiat 

- pentru amatori 

- pentru institutii profesioniste 

 

15,00 lei/h/aparat 

25,00 lei/h/aparat 

18. Taxă pentru filmat 

- pentru amatori 

- pentru institutii  profesioniste 

 

 

40,00 lei/h/aparat 

750,00 lei/h/aparat pentru 

spaţii din exteriorul 

clădirilor 

1500,00 lei/h/aparat 

pentru spaţii interioare 

19. Taxă pentru cercetări arheologice 15,00 lei/mp. 

20. Taxă pentru închiriere spaţii 120,00 lei/h 

21. Taxă ateliere şi programe educative pentru copii şi 

adolescenţi 

5 lei/atelier 

 

Notă: Pentru grupurile organizate (minim 10 persoane) de adulţi, elevi, studenţi, pensionari, 

se acordă o reducere a acestor tarife cu 50% . Preşcolarii şi copiii instituţionalizaţi au intrare 

gratuită. 


