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17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai si troleibuz  

 

      
21. Tarife de închiriere practicate în cadrul Centrului Social Sindical de pe str. Renaşterii  

 

        Tarifele conţin TVA. 
         Copiii sub 7 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de gratuitate. 
 
 
22. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în interiorul mijloacelor de transport în 

comun  

 
Tarifele nu conţin TVA. 
Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare. 
În cazul în care, în urma a două licitaţii publice organizate de operatorul de transport, 

contractele de publicitate nu pot fi încheiate, tariful se reduce cu 15%. 
 
 
 
 

 

 Tarif actual Tarif propus 
 Pregătire practică/teoretică Pregătire practică/teoretică 
Conducător tramvai 

şi troleibuz 
2988,32 lei/cursant 3900,00 lei/cursant 

Tariful  nu conţine TVA. 

 
 

Tarife actuale 
pentru beneficiari 

externi 

Tarife propuse pentru 
beneficiari externi 

Tarif intrare strand luni-vineri  10 lei/bilet  10 lei/bilet 
Tarif intrare strand sambata-duminica - 15 lei 
Tarif închiriere pat pliant 5 lei/pat pliant/zi 7 lei/pat pliant/zi 
Pachet intrare strand luni-vineri+sezlong - 17 lei 
Pachet intrare strand sambata-duminica+sezlong - 22 lei 
Tarif închiriere masa de tenis (2 palete/4 mingi) 15 lei/h 15 lei/h 
Abonament lunar intrare strand (fara alte 
facilitati) 

- 150 lei 

Închiriere teren fotbal cu nocturnă 119 lei/h 119 lei/h 
Închiriere teren fotbal fără nocturnă 95,20 lei/h 95,20 lei/h 
Închiriere teren volei cu nocturnă 119 lei/h 119 lei/h 
Închiriere teren volei fără nocturnă 95,20 lei/h 95,20 lei/h 
Tarif închiriere spațiu 3 euro/mp/lună, 

exclusiv TVA 
14 lei/mp/lună, 
exclusiv TVA 

 Tarif actual/zi/buc 
lei 

Format A4 5 lei 
Format A3 10 lei 

0,5 mp 20 lei 
1 mp 35 lei 

Mâner de susţinere - 



 
 

23. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în exteriorul  mijloacelor de transport în 
comun  

 
 Tarif actual/lună/unitate  

lei 
Tarif propus 
/lună/unitate  
lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai 
simplu articulat 

600 lei 1000 lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai 
dublu articulat + window graphic 

- 1800 lei  

  Tarifele nu conţin TVA. 
(1) Tarifele de închiriere – chiria este calculată pentru o lună = 22 zile. 
(2) Prin unitate se înţelege un vagon motor, respectiv remorcă. 
 
34. Tarif închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare 
 

 Tarif 
actual/lună/unitate/lei 

Tarif propus 

Închiriere montare/demontare 
panou/buc/luna 

-  90 lei/panou/luna  

Închiriere montare/demontare 
panou/buc/saptamana 

-  23 lei/panou/saptamana 

Tarifele nu conţin TVA. 
 
 

35. Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu 
materiale publicitare de tip window graphic 

 
 Tarif actual/lună/unitate/lei Tarif propus/22 

zile/unitate  
lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip 
window graphic tramvai  

- 950 lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip 
window graphic troleibuz 

- 500  lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip 
window graphic autobuz articulat 

- 1100 lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip 
window graphic autobuz scurt 

- 500 lei 

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip 
window graphic minibus 

- 425 lei 

Tarifele nu conţin TVA. 
(1) Tarifele de închiriere – chiria este calculată pentru o lună = 22 zile. 
(2) Prin unitate se înţelege un vagon motor, respectiv remorcă. 
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