DECIZIA NR. 70/27.08.2015
În urma hotărârii Consiliului Administrativ din data de 27.08.2015, pentru Stagiunea 2015-2016 s-au stabilit următoarele preţuri la biletele şi
abonamentele de intrare la spectacol, precum şi chirie sală, foaier, etc.

PREŢUL BILETELOR
SALA MARE
Bilet premieră
Bilet întreg
Bilet pentru pensionari
Bilet pentru studenţi
Bilet pentru elevi
Bilet avanpremieră
Bilet profesional
Bilet redus pentru persoane cu dizabilităţi
Bilet de favoare
Bilet premieră pentru spectacolul de operă
Bilet pentru spectacolul de operă

SALA MICĂ
Bilet premieră
Bilet întreg
Bilet pentru pensionari
Bilet pentru studenţi
Bilet pentru elevi
Bilet avanpremieră
Bilet profesional
Bilet redus pentru persoane cu dizabilităţi
Bilet de favoare

Categoria 1
R 1-14, LC, L1D, L1S

Catgoria 2
L 2 D şi L 2 S

25 lei
20 lei
10 lei
10 lei
10 lei
8 lei
6 lei
1 leu
1 leu

20 lei
15 lei
8 lei
8 lei
8 lei
8 lei
6 lei
1 leu
1 leu
50 lei
25 lei

Fără categorii de preţuri
25 lei
20 lei
10 lei
10 lei
10 lei
8 lei
6 lei
1 leu
1 leu

PREŢUL ABONAMENTELOR
ABONAMENTELE COMPANIEI „LIVIU REBREANU”
Abonament Mecenat „Paul Gusty” (valabil la toate premierele Companiei
„Liviu Rebreanu” + spectacole invitate)
Abonament flexibil cu 4 unităţi pentru pensionari, studenţi şi elevi (valabil
la 4 spectacole)
Abonament flexibil cu 5 unităţi (valabil la 5 spectacole)

ABONAMENT GRATUIT PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII DE ARTE

540 lei
30 lei
70 lei
0 lei

ABONAMENTELE COMPANIEI „TOMPA MIKLÓS”
Abonament Mecenat „Bernády György” (valabil la toate premierele
Companiei „Tompa Miklós” + 7 spectacole invitate + spectolul de operă)

SALA MARE
Abonament premieră „Kemény János” (valabil la 4 premiere)
Abonament premieră profesional „Kemény János” (valabil la 4 premiere)
Abonament pentru pensionari „Delly Ferenc”(valabil la 4 spectacole)
Abonament pentru pensionari, Kántorné”(valabil la 4 spectacole)
Abonament pentru adulţi „Kovács György” (valabil la 4 spectacole)
Abonament pedagogi „Köteles Sámuel” (valabil la 4 spectacole)
Abonament studenţi „Harag György”(valabil la 4 spectacole)
Abonament elevi „Bolyai János”(valabil la 4 spectacole)
Abonament spectacole invitate (7 spectacole)
Abonament spectacole invitate (7 spectacole)- pensionari și elevi

ABONAMENTE FLEXIBILE
Abonament flexibil cu 4 unităţi
Abonament flexibil cu 6 unităţi
Abonament flexibil cu 8 unităţi

ABONAMENT GRATUIT PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII DE ARTE

710 lei

Fără categorii de prețuri
100 lei
25 lei
30 lei
30 lei
60 lei
40 lei
30 lei
30 lei
100 lei
50 lei

Fără categorii de preţuri
50 lei
70 lei
90 lei
0 lei

Prețul de afișare al banner-elor/ mash-urilor pe frontispiciul instituției este de 5 lei/m2/zi. Pentru fațada interioară prețul este de 3 lei/m2/zi.
Conducerea teatrului aprobă conținutul și design-ul acestora, iar cheltuielile pentru realizarea, montarea și demontarea lor este suportată de chiriași.

Chirie sală:
-

Pentru activități diferite de cea a instituției:

LOCAŢIA

-

PERIOADA (ore)
8-14

14-16

16-22

8-22

Sala Mare

300 lei/oră

400 lei/oră

500 lei/oră

5.000 lei

Sala Mică

150 lei/oră

200 lei/oră

300 lei/oră

2.800 lei

Sala Parking

200 lei/oră

250 lei/oră

350 lei/oră

3.400 lei

Foaier (parter)

150 lei/oră

200 lei/oră

300 lei/oră

2.800 lei

Foaier (parter+etaj)

200 lei/oră

250 lei/oră

350 lei/oră

3.400 lei

Pentru aceleași activități ca și ale instituției:

Spațiile se pun la dispoziție pentru contravaloarea unui procent de 30% din încasările nete sau a sumei de 5.000 lei, dacă evenimentul nu depășește 5 ore.
Notă:
1. În preţul biletelor de spectacol sunt incluse: contribuţia pentru Crucea Roşie (1%), taxa pentru Timbru teatral (5%) şi taxa pentru Timbru monumente
(2%).
2. Contravaloarea chiriilor pentru spaţiile închiriate poate fi modificată în funcţie de durata închirierii şi a spaţiilor ocupate, după caz, cu acordul
directorului general si al contabilului șef.
3. Pentru rezervarea spaţiului se achită, la data rezervării, un avans de 20% din valoarea chiriei stabilite, urmând ca diferenţa să se achite până la data
evenimentului. Avansul nu se restituie în cazul în care chiriaşul renunţă la rezervare.
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