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REGULAMENT DE VIZITARE 

CASA – MUZEU „AVRAM IANCU” 

 

 

Vă urăm un călduros bun venit în Casa – Muzeu „Avram Iancu”. Pentru ca experiența 

dumneavoastră să fie sigură și agreabilă, vă solicităm să respectați acest regulament.   

Art. 1. Casa – Muzeu „Avram Iancu” se află în localitatea Baia de Criș, Strada Florilor, 

Nr. 1, 337005, Comuna Baia de Criș, Județul Hunedoara. 

Art. 2. Accesul 

a) Accesul în expoziția amenajată în Casa – Muzeu „Avram Iancu”. 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 

09:00 – 17:00 

 

Art. 4. Alimente și băuturi  

a) Nu este permis consumul de alimente sau băuturi în spațiul expozițional. 

Art. 5. Animale 

a) Nu este permis accesul cu animale în expoziție. 

Art. 6. Garderobă și bagaje 

a) Nu este permis accesul în expoziție cu bagaje voluminoase, cu excepția accesoriilor 

pentru mobilitate în cazul persoanelor cu dizabilități; 



b) Umbrelele trebuie lăsate în spațiul amenajat, la intrarea în spațiul expozițional; 

c) Nu ne asumăm răspunderea pentru bunurile personale lăsate nesupravegheate. 

Art. 7.  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. 8. Sănătate și siguranță 

Pentru sănătatea și siguranța dumneavoastră, vă rugăm: 

a) Să nu fumați în incinta expoziției; 

b) Să nu alergați prin expoziție; 

c) Să nu blocați în orice fel căile de acces; 

d) Să nu lăsați copiii nesupravegheați; 

e) Să nu atingeți obiectele expuse și materialele auxiliare care servesc la expunerea 

obiectelor; 

f) Să nu ignorați alarma de incendiu sau orice indicații pentru evacuarea expoziției;  

Art. 9. Atenția față de ceilalți vizitatori 

a) Expoziția poate deveni uneori un spațiu aglomerat. Vă rugăm să aveți răbdare și să 

manifestați respect față de ceilalți vizitatori; 

b) Sunteți rugați ca în spațiul expozițional să vă puneți telefoanele pe modul silențios. 

Art. 10. 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 

Turistică a Județului Hunedoara (DGAMPT) din Municipiul Deva, Blvd. 1 

Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara. 
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