Tarifele biletelor de intrare la Muzeul Aurului Brad, incepand cu data de 01 MAI
2022, sunt urmatoarele :
-adulti 25 lei/ bilet
-elevi peste 14 ani, studenti , pensionari, persoane adulte cu dizabilitati (handicap mediu )
20 lei/bilet.
-prescolari, elevi sub 14 ani /10 lei biletul.

Pentru urmatoarele categorii de vizitatori intrarea ramane gratuita, pe baza
prezentarii documentelor justificative ce atesta incadrarea in aceste categorii :
● Ghizi
● 1 cadru didactic ce insoteste un numar de minim 10 elevi
● Copii in varsta de pana la 5 ani
● Copii cu dizabilitati (handicap mediu) pe baza certificatului de handicap
● Adultul/copilul cu handicap grav sau accentuat, pe baza certificatului privind

incadrarea in gradul de dizabilitate precum si persoana care il insoteste
● Persoanele cu dizabilitati posesoare a cardului european pentru dizabilitati
● Veterani de razboi
Pentru persoanele apartinand urmatoarelor categorii accesul va fi gratuit si se va
realiza in baza obtinerii aprobarii prealabile a conducerii companiei , aprobarea fiind
obtinuta in urma unei solicitari transmise la sediul C.N.C.A.F” Minvest” :
● Delegatii oficiale, delegatii cu caracter cultural precum si reprezentanti ai
acestora care prezinta documente justificative
● Reprezentanti ai institutiilor mass-media care prezinta legitimatie de serviciu
avizata pe anul in curs.
-Taxe foto video vizitatori (amatori)
● taxa foto vizitator (amator)
5 lei/aparat
● taxa video vizitator (amator) 15 lei/aparat
Fotografiile si filmarile facute in interiorul Muzeului sunt permise doar pentru uz
personal. Publicarea acestora pe internet (inclusiv platforme online de socializare precum
Facebook sau YouTube) este strict interzisa. Incalcarea se pedepseste conform legii in
vigoare.
- Taxe pentru fotografiere profesionala: - 1000 lei/ora cu TVA inclus.
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- Taxe pentru filmare profesionala:

- 2000 lei/ora cu TVA inclus.

- Pentru solicitari privind fotografiere sau filmare profesionala in afara orelor de
functionare a muzeului se va percepe o taxa suplimentara in valoare de
300 lei/ora cu TVA inclus.
Fotografierea si filmarea de catre profesionisti sunt posibile numai pe baza unui
contract de prestari servicii incheiat intre cele doua parti. Solicitarile pentru fotografiere
si filmare profesionala se fac cu cel putin 48h inainte la sediul C.N.C.A.F Minvest pe
adresa de e-mail office@minvestdeva.ro si vor fi confirmate prin e-mail sau telefon.
NU este permis acccesul in muzeu cu animale de companie.
Taxa de intrare este individuala; nu se acorda reduceri de grup.
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