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Către:  Ministerul Culturii  
 

Attn:  domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu 
   
De la:  PACTE – Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente 

AROC – Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale 
din România 
ALIS - Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor din România 

  MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans 
  Contact: PACTE - 0722671202, Email : office@oacte.ro  
      AROC -  0747890853 Email : info@aroc.ro 
      ALIS -    0734727471 Email : office@alice.org.ro   
      MUZE – 0723622086 Email : razvanailenei@asociatiamuze.ro  

Ref.  Situația industriei de organizare evenimente în contextul actual de pandemie COVID 19 

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Având în vedere contextul actual de prelungire a restricțiilor în ceea ce privește organizarea de 
evenimente și festivaluri pe teritoriul României, în contextul Pandemiei COVID 19 precum și lipsa unui 
orizont estimat de timp în care industria se va putea relansa, vă comunicăm următoarele: 
 
Sectorul economic al organizării de evenimente a înregistrat din martie 2020 o pierdere continuă a cifrei 
de afaceri de peste 80%, cu o prognoză negativă pe 2021. Ofertele de sprijin de până în prezent nu 
permit supraviețuirea majorității acestei ramuri economice întrucât acestea sunt destinate primei părți a 
anului 2020, nu acoperă pierderile pentru anul 2020, iar până în prezent nu au fost încasate . Blocarea 
operațiunilor dispuse de stat durează în mod evident mai mult decât în alte ramuri economice, iar după 
ridicarea restricțiilor ar fi necesare minimum 3 luni ca acest domeniu să ajungă la un grad de funcționare 
minimalist, din cauza nevoilor de planificare și organizare a unui eveniment. 
 
Branșa este într-o situație absolut specială, deoarece este prima afectată și va avea nevoie de cel 
mai mult timp de relansare (problema „First in, Last out“). 
 
Domeniul producției de evenimente și servicii conexe (CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 1820, 5911, 5920, 
6020, 7311, 7420, 8552, 9321, 8230, 7490, 9329) este un sector de afaceri total închis încă de la 
începutul Pandemiei COVID 19 (cca. 9 luni). 
 
Branșa organizării de evenimente și servicii conexe din România este reprezentată de un număr de 
34.410 companii (1,62% din total companiilor din România). Sunt angajați cca. 60.000 de oameni, iar 
cifra de afaceri pentru anul 2019 este de de aprox. 3,8 miliarde de EUR. 
 
Datorită efectelor mari de plus valoare pe care organizările de evenimente le produc în branșe învecinate, 
îndeosebi HORECA, considerăm că la cifra de afaceri realizată de către companiile din branșă de 
evenimente se poate adaugă și 20% din cifra de afaceri a industriei HORECA pe 2019 de aprox. 5 miliarde 
de EUR => încă cca. 1,1 miliarde de EUR. 
 
 

mailto:office@oacte.ro
mailto:info@aroc.ro
mailto:office@alice.org.ro
mailto:razvanailenei@asociatiamuze.ro


 

2 | P a g e  
 

PROBLEMELE CONCRETE: 
 
FALIMENTAREA COMPANIILOR DE PROFIL ȘI INCAPACITATEA DE A PĂSTRA ANGAJAȚII 
 
INCAPACITATEA DE PLATĂ A RATELOR BANCARE - Companiile implicate au realizat investiții de 
milioane de euro (majoritatea cu sprijin financiar bancar) în echipamente și scenotehnică, bunuri 
care se degradează și totodată se devalorizează extrem de repede din cauza evoluției tehnologiei; 
Având în vedere prevederile OUG 37/2020, companiile afectate de Pandemia Covid 19 pot beneficia de 
amânarea ratelor bancare pe o perioada de până la maxim 9 luni cumulat. 
Conform celor menționate anterior, industria organizărilor de evenimente a fost prima închisă 
(martie 2020), în prezent perioada de 9 luni de amânare a ratelor fiind insuficientă. 

 
SUPRAÎNDATORAREA - companiile pierd lunar câștigul anual mediu. Forța de rentabilitate nu este 
suficientă pentru a aduce capital extern, iar capitalul propriu nu este disponibil în suficientă măsură => 
tendința de îndatorare este prea mare. 
Creditele pentru situații de urgență sunt folosite fără excepție pentru deservirea costurilor fixe. Cu cât mai 
mult vor dura interdicțiile de organizare a evenimentelor, cu atât mai dramatică va fi supraîndatorarea. 
 
EFECTELE COSTURILOR FIXE - societățile implicate au cheltuieli și obligații fixe lunare (chirii, rate 
bancare, mentenanță echipamente, servicii conexe, întreținere, leasing-uri, taxe buget de stat, 
salariați etc) care trebuie onorate, indiferent de faptul că veniturile societăților implicate s-au redus și se 
vor reduce în continuare semnificativ în condițiile restricționării organizării de evenimente atât pe plan 
național cât și pe plan internațional, situație care se estimează a se prelungi având în vedere numărul de 
cazuri înregistrate în ultima perioadă și totodată lipsa unei soluții concrete și eficiente de limitare a 
răspândirii COVID 19. 
 
PROPUNERI DE SOLUȚIONARE: 
 
 1: Includerea cu prioritate în măsura “HORECA” OUG nr. 224 din 30 decembrie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1330 din 31 decembrie 2020 - a codurilor CAEN specifice 
industriei culturale din România: 9001, 9002, 9003, 9004, 1820, 5911, 5920, 6020, 7311, 7420, 8552, 
9321, 8230, 7490, 9329 - un ajutor echivalent cu 20% din pierderile suferite la cifra de afaceri în anul 
2020 raportat la 2019. Prin această măsura simplu de implementat, Guvernul poate salva industria 
culturală din România fără a mai fi nevoie de alte derogări sau de a crea scheme de ajutor specifice.  
  
 2: Având în vedere situația critică a industriei de evenimente, vă rugăm să ne sprijiniți în 
solicitarea de urgență către European Banking Authority – E.B.A. de modificare a ghidurilor care 
indică o restricție de maxim 9 luni perioadă de amânare a platei ratelor, această măsură să poată fi 
modificată specific pentru această industrie, deoarece industria spectacolelor este unica industrie 
blocată în totalitate.  
 Ca o masură urgentă până la soluționarea cererii către E.B.A. solicităm implicarea statului 
prin oferirea unei garanții de stat pentru restructurarea creditelor luate înainte de data de 18.03.2020  
valabil până la 31 octombrie, cu posibilitate de prelungire.  
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 3: Suplimentări de venit, granturi sau orice fel de măsuri suport oferite PFA-urilor și 
persoanelor fizice ce obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, acordate în baza unui 
registru de încasări sau în baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoane fizice - 20% din diferența dintre veniturile pe anul 2020 și 2019 sau în baza 
adeverințelor de venit de la organismele de gestiune colectivă. 
 
 Solicitările noastre au la bază și măsurile de sprijin acordate deja de către Guvernul României 
în ceea ce privește industria HORECA din România (în data de 31.12.2020 oferindu-se 2,5 miliarde 
de lei pentru sectorul HORECA în 2021), industrie care a funcționat parțial la supracapacitate 
(domeniul hotelier) și care deși nu a fost “închisă” în totalitate ca cea a organizarilor de evenimente, 
beneficiază de sprijin din partea Guvernului României. 
 
 Vă rugăm să aveți în vedere că orice restricții impuse pentru a  preveni răspândirea COVID-
19, au implicații negative asupra diverselor segmente ale mediului de afaceri și, în consecință, vă 
recomandăm, în paralel cu restricțiile necesare, să veniți cu măsuri adecvate de atenuare a acestor 
consecințe negative asupra mediului de afaceri. 
 

Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul dumneavoastră la adresele de email: office@pacte.ro 
/ info@aroc.ro / office@alice.org.ro / razvanailenei@asociatiamuze.ro 
 
Avem nevoie urgentă de o perspectivă! 
 
Cu stimă, 
 
PACTE – Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente 
AROC – Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale din România 
ALIS - Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor din România 
MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzica și Dans 
 
23.01.2020 
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