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REGULAMENT DE VIZITARE 

COMPLEXUL DE MONUMENTE ȚEBEA 

 

 

Vă urăm un călduros bun venit în Complexul de Monumente Țebea. Pentru ca 

experiența dumneavoastră să fie sigură și agreabilă, vă solicităm să respectați acest 

regulament.   

Art. 1. Complexul de Monumente Țebea se află în localitatea Țebea, DN76, 337013, 

Comuna Baia de Criș, Județul Hunedoara. 

Art. 2. Accesul 

a) Accesul în cadrul Complexului de Monumente Țebea se face pe bază de bilet 

(conform prețurilor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara și 

afișate), dar este posibil ca unele evenimente să aibă alte prețuri ale biletelor; 

b) Există situații în care suntem obligați să modificăm orarul de vizitare; 

Art. 3. Orarul de vizitare 

Marți – Duminică 

10:00 – 18:00 

          *Program de vară (1 mai – 31 octombrie) 

 

Marți – Duminică 

09:00 – 17:00 

        *Program de iarnă (1 noiembrie – 30 aprilie) 

Art. 4. Alimente și băuturi  

a) Consumul de alimente sau băuturi în cadrul Complexului de Monumente Țebea este 

permis dar avem rugămintea să păstrați curățenia. 



Art. 5. Animale 

a) Accesul cu animale de companie (câini, pisici etc) este permis doar dacă acestea 

sunt ținute în lesă, răspundeți pentru comportamentul lor și păstrați curățenia. 

Art. 6.  Înregistrarea video și fotografiatul 

a) Realizarea de fotografii și videoclipuri este permisă numai pentru uz personal. Este 

interzisă utilizarea echipamentelor video și audio profesionale (camere video, 

microfoane, mixere audio etc). Pentru realizarea unor fotografii și/sau filmări 

profesionale sau comerciale este necesară aprobarea prealabilă a Direcției Generale 

de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara 

(DGAMPT), instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. 

Solicitarea scrisă însoțită de o scurtă descriere a scenariului poate fi transmisă înainte 

cu 15 zile în scris la sediul DGAMPT din Municipiul Deva, Blvd. 1 Decembrie 

1918, nr. 28, jud. Hunedoara sau în format electronic pe adresa de e-mail: 

dgampth@gmail.com; 

b) Organizarea de adunări publice, activități culturale și/sau artistice în interiorul 

expoziției se face numai cu aprobarea prealabilă a Direcției Generale de 

Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara 

(DGAMPT), instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. 

Solicitarea scrisă însoțită de o scurtă descriere a activităților poate fi transmisă 

înainte cu 15 zile în scris la sediul DGAMPT din Municipiul Deva, Blvd. 1 

Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara sau în format electronic pe adresa de e-

mail: dgampth@gmail.com. 

Art. 7. Sănătate și siguranță 

Pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră, vă rugăm: 

a) Să nu fumați în interiorul Complexului de Monumente Țebea; 

b) Să nu alergați în interiorul Complexului de Monumente Țebea; 

c) Să nu distrugeți vreun element al cadrului natural și/sau construit aflat în interiorul 

Complexului de Monumente Țebea; 

d) Să nu atingeți monumentele funerare sau crucile comemorative; 

e) Să nu lăsați copiii nesupravegheați; 

f) Să nu deteriorați în niciun fel și să nu profanați Complexului de Monumente Țebea 

prin postarea sau inscripționarea unor semne sau mesaje. 

Art. 8. Atenția față de ceilalți vizitatori 

a) Să păstrați liniștea și să nu deranjați alți vizitatori prin producerea de zgomote, prin 

folosirea vreunui aparat, obiect ori instrument muzical sau prin manifestări care 

afectează imaginea Complexului de Monumente Țebea. 

Art. 9. Contacte și feedback 

a) Suntem bucuroși să primim sugestiile, reclamațiile și nemulțumirile dumneavoastră. 

Vă puteți adresa direct personalului de serviciu sau ne puteți trimite mesajele 

dumneavoastră, prin e-mail, la adresa dgampth@gmail.com, sau în scris, prin poștă, 

la adresa: sediul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
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Turistică a Județului Hunedoara (DGAMPT) din Municipiul Deva, Blvd. 1 

Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara. 


