
ANEXA B 

Listă de costuri estimative necesare 

a fi luate în considerare la realizarea bugetului proiectului care se va realiza în 

Pavilionul României din Giardini della Biennale, Veneţia 

 

Nr. 

crt. 

Denumire U.M. Preţ (€) 

1. 
Transport cu barca (pe ruta debarcader 

Tronchetto / Canale della Biennale) 
preţ/mc. 50 

2. 
Plată macara şi motostivuitor la 

debarcaderul din Tronchetto 
preţ/100 kg. 5-6 

3. 

Bilete transport in comun 

(pentru facilităţi la transportul în comun, 

IRCCU Veneţia poate elibera adeverinţe 

necesare obţinerii documentului „Carta 

Venezia”, cu pretul de 50 de € prin care se 

pot achizitiona bilete cu costul de 1,20 

€/bilet o cursă – abonament lunar cca. 30 

euro) 

bilet de o cursă 

bilet 54 ore 

bilet 24 ore 

bilet 1 săptămână 

6,50 

16,00 

18,00 

50,00 

4. Acces internet la Pavilion 

cost internet key + 

abonament 30 

ore/lună 

50,00 + 

15,00 

5. 

Cartelă telefonie mobilă italiană (care să 

rămână operatorilor de pavilion pe 

întreaga durată a Bienalei) 

buc. 15 

6. 

Costuri cumpărare obiecte pentru 

păstrarea curăţeniei în pavilion (mătură, 

găleată şi mop, aspirator) 

cca. 150 

7. 
Costuri de birotică (hârtie, toner) în funcţie 

de necesitaţi 
cca. 300 

8 

Costuri cazare, apartament cu 4 locuri 

(Preţurile variază în funcţie de perioadă, 

momentul efectuării rezervării şi dotările 

spaţiului. Datorită specificului turistic al 

Veneţiei şi al afluxului pe timpul Bienalei, 

rezervările – mai ales pentru perioada 

vernisajelor - trebuiesc efectuate cu cel 

putin trei luni înainte) 

preţ/noapte 200 - 250 



Costuri de modificare a Pavilionului în funcţie de necesităţile proiectului (dar care 

să nu afecteze integritatea Pavilionului) 

9. 
Vopsire interior 

(conform conceptului proiectului) 
950 mp. x 7 € 6 650 

10. 
Vopsire exterior 

(conform conceptului proiectului) 
 2 000 

11. 
Costuri pentru eliminare deşeuri 

(rezultate de la lucrările efectuate) 

preţ/mc. 

(în funcţie de firmă) 
25-50 

12. 

Lucrările cu privire la efectuarea unor 

legături electrice, în funcţie de cerinţele 

proiectului (conform standardelor italiene, 

se vor negocia de la caz la caz) 

cca. 2 000 

Costuri de „neutralizare” 

(aducerea Pavilionului la starea iniţială) 

13 
Lucrări de reparaţie ziduri (îndepărtare 

dibluri, reparare găuri etc.) 
- 600-800 

14. Zugrăvire interior 950 mp. x 7 € 6 650 

15. Zugrăvire exterior cca. 140 mp x 10 € 1 400 

16. Costuri pentru eliminare deşeuri 
preţ/mc. 

(în funcţie de firmă) 
25-50 

 

 

 


