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Anexa nr.11
TAXELE ŞI TARIFELE
pentru serviciile oferite de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Nr.
crt.
1.

Denumire

U.M.

Taxă/Tarif

Taxe de vizitare
- Muzeul satului- Gospodărie tradiţională – Pădurea Gârboavele –

lei/persoană

3,0

pensionari, copii, elevi, studenţi;

2.

-Muzeul satului – Gospodărie tradiţională –adulţi;

lei/persoană

5,0

-Taxă fotografiere muzeu pentru persoane fizice;

lei/aparat

5.0

-Taxă filmare în muzeu pentru persoane fizice;

lei/aparat

10,0

-Taxă fotografiere în muzeu pentru profesionişti;

lei/aparat

100,0

-Taxă filmare în muzeu pentru Studiouri TV, profesionişti etc.

lei/aparat

500,0

Tarife prestări servicii
- Închiriere Ansamblul ”Doina Covurluiului”;

lei/oră

1.500,0

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în aer liber;

lei/oră

3.000,0

- Închiriere Ansamblu cu sonorizare în sală;

lei/oră

2.000,0

- Închiriere Fanfara ”Valurile Dunării”;

lei/oră

1.500,0

- Închiriere Sală dansuri/Sala Ronda (190 mp)

lei/oră

210,0

- Închiriere mansardă (452 mp)

lei/oră

400,0

-Înscriere/Reînscriere pentru toate secţiile Şcolii de artă;

lei/pers.

70,0

-Participare Festival Concurs Ceata lui Piţigoi;

lei/pers.

150,0

-Participare Festival Concurs Perla Dunării;

lei/pers.

50,0

-Participare Festival Concurs Pianul Fermecat;

lei/pers.

70,0

Actorie;

lei/pers.

750,0

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Arte Vizuale;

lei/pers.

800,0

-Taxa eliberare diplome Şcoala de Arte

cursant

50.0

- Înregistrare CD (pentru cursanţii Şcolii de Artă)

lei/oră

70,0

- Sonorizare în sală

lei/oră

800,0

- Sonorizare în aer liber

lei/oră

1500,0

lei/înregistrare

110,0

-Tarif anual Şcoala de Artă (curs/extracurs) Instrumente, Balet,

- Înregistrare CD pozitiv cu suportul lor negativ

2 ore
- Înregistrare CD pt. realizarea negativelor (suport instrumental)

lei/înregistrare

300,0

3 ore
- Închiriere costum popular fată/băiat

lei/zi

60

lei/pers

900

-Taxa anuală Şcoala de Artă (curs/extracurs) Secţia Canto, muzica
uşoară şi populară
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-Taxa anuală iniţiere folclor

Pers

100

-Taxa dans popular (şedinţa 1h şi 30’)

Pers

30

-Taxa participare expoziţie (participare internaţională 10 euro)

Pers

45

Notă:
Pentru recalcularea tarifelor s-a ţinut cont de contractele de colaborare şi PFA – urile înregistrate în
decursul anului şi indicele inflaţiei.
Criterii privind scutirile de taxe pentru Şcoala de artă:
- dacă familia cursantului are probleme financiare deosebite, iar cursantul are aptitudini artistice
remarcabile;
- dacă cursanţii fac parte din Şcoli cu program special (Centre de asistenţă socială), dar numai cei
care au aptitudini artistice deosebite;
- elevii de liceu, şomerii şi persoanele care participă voluntar la acţiunile Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi (repetiţii şi spectacole cu Fanfara „Valurile Dunării” sau cu Ansamblul „Doina
Covurluiului”).
Criterii de reducere a taxei pentru Şcoala de Arte:
- Pentru un cursant care se înscrie la mai multe cursuri susţinute în acelaşi an şcolar sau dacă se
înscriu două persoane din cadrul aceleaşi familii, taxa anuală va fi percepută astfel:


750-800-900 lei- pentru un singur curs/primul copil înscris



550-600-700 lei- pentru al doilea curs/al doilea copil înscris



350-400-500 lei- pentru al treilea curs.

Angajaţii şi copii angajaţilor Centrului Cultural „Dunărea de Jos”vor beneficia de gratuitate pentru
frecventarea cursurilor.
Centrele de plasament, institutiile, asociaţiile şi fundaţiile non profit ce au încheiate parteneriate cu
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, vor beneficia de gratuitate pentru închirierea sălilor destinate
conferinţelor, cursurilor şi a altor activităţi conexe.

