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ANEXA 4 
____________________________________________________________________________ 

 

Listă de costuri estimative necesare 
a fi luate în considerare la realizarea bugetului proiectului  

 

  
Categorie de cheltuieli 

 

 
U.M 

 
Preţ (€) 

TRANSPORT 

1 Transport cu barca (pe ruta debarcader Tronchetto 
/ Canale della Biennale)* 

preţ / mc. 65 

2 Plată macara şi motostivuitor la debarcaderul din 
Tronchetto preţ /1 00 kg. 6 - 7 

3 
 
Bilete transport in comun 
 

bilet de o cursă 
bilet 1 zi  
bilet 2 zile 
bilet 3 zile 
bilet 7 zile 

7,50 
20 
30 
40 
60 

4 

Transfer aeroport Marco Polo – autocar 
(http://actv.avmspa.it/en/node/775)* 
Transfer aeroport Marco Polo – vaporetto 
(http://www.alilaguna.it/en/tickets1/fares) 
Transfer aeroport Treviso* 
(http://www.atvo.it/en-treviso-airport.html) 

bilet de o cursă 
 
bilet de o cursă 
 
bilet de o cursă 
 

10 
 

18 
 

12 
 

ADMINISTRATIVE 

5 

Onorarii operatori de pavilion 
Se propune asigurarea unui numar de 4 operatori 
pentru cele două locații. 
NOTĂ: Onorariile echipei curatoriale, artistice, de 
producție, de comunicare națională și 
internațională, etc. cât și costurile specifice 
activităților de mai sus, se stabilesc independent. 

4 săptămâni (5 zile / 
săpt.) / operator 
 
 
 

600 
 
 
 
 

6 Acces internet la Pavilion* 
cost internet key + 
abonament 30 ore / 
lună 

60 + 20 

7 
Cartelă telefonie mobilă italiană (care să rămână 
operatorilor de pavilion pe întreaga durată a 
Bienalei) 

buc. 15 

8 Cheltuieli de catering pentru evenimente (ex. 
vernisaj) 

cost / persoana 15 

9 
Costuri cumpărare obiecte pentru păstrarea 
curăţeniei în pavilion (mătură, găleată, mop, 
aspirator) 

cca. 150 

10 Costuri de birotică (hârtie, toner) în funcţie de 
necesităţi 

cca. 300 

11 

Costuri pentru eliminare deşeuri 
(rezultate de la lucrările efectuate) 
(pe parcursul lucrărilor şi după strângerea 
expoziţiei, în procesul de neutralizare a spaţiului)* 

preţ / mc. 
(în funcţie de firmă) 30 – 70 



2 

CAZARE 

12 

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 

13 

Închiriere apartament 2 camere pentru cazarea 
operatorilor de pavilion, eventual echipe de 
amenajare / neutralizare (4 persoane), în funcție 
de numărul persoanelor și locurilor de cazare 
asigurate de IRCCU 

preț / lună 1200 – 1500 

PRODUCŢIE 

A. Costuri de modificare a Pavilionului în funcţie de necesităţile proiectului 
(fără să afecteze integritatea Pavilionului) 

14 
Vopsire interior 
(conform conceptului proiectului) 950 mp. x 7 € 6650 

15 Vopsire exterior 
(conform conceptului proiectului) 

 2000 

16 

Lucrările cu privire la efectuarea unor legături 
electrice, în funcţie de cerinţele proiectului 
(conform standardelor italiene, se vor negocia de 
la caz la caz) 
Se va bugeta separat sistemul de iluminat artificial, 
conform conceptului proiectului.* 

cca. 2500 

17 
Obţinerea declaraţiei de conformitate pentru 
legăturile electrice care trebuie realizată de către 
un electrician autorizat în Italia.* 

cca. 750 

B. Costuri de „neutralizare” (aducerea Pavilionului la starea iniţială) 

  18. 
Lucrări de reparaţie ziduri (îndepărtare dibluri, 
reparare găuri etc.) cca 600 – 800 

19 Zugrăvire interior 950 mp. x 7 € 6650 
20 Zugrăvire exterior cca. 140 mp x 10 € 1400 

 
 
 
 
NOTĂ:  
Lista cheltuielilor menționate este cu titlu orientativ, calculate în baza costurilor de la edițiile 
anterioare, vor suporta modificări în funcție de cheltuielile specifice proiectului și se referă doar 
la chetuielile din Veneția.  
Cheltuielile menționate în listă nu includ inflația actuală, iar verificarea tuturor costurilor pentru 
fiecare articol în parte este responsabilitatea participanților la concurs. 
Costurile legate de transportul internațional de persoane, lucrări expuse și materiale pentru 
amenajarea spațiilor (dacă este cazul), vor fi bugetate separat de către participanți în funcție de 
dimensiunea echipei, rotația operatorilor de pavilion (custozi) și cantitatea de lucrări / materiale 
transportate, ținând cont de locația de expediere a acestora. 
(*) Costurile estimative ale acestor articole au fost actualizate în septembrie 2022. 
 


