
FAZA 1 – AJUTOR ACORDAT TUTUROR OPERATORILOR DIN SECTORUL 
CULTURAL 

  

-Pot aplica personae fizice sau persoane juridice ce au avut o scadere a 
veniturilor/CA mai mare de 30% 

  

A. Masura 1 – PFA, CI, II, dar si personae ce au obtinut venituri din drepturi 
de autor sau prin contracte de conventii civile in 2019 

Granturi fixe acordate in functie de venituri pe baza unui registru de incasari 
sau în baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoane fizice 2019 

 a) venituri brute din între 1.000 și 10.000 EURO în 2019 – grant in valoare 
de 30% din veniturile din anul anterior, dar nu mai mult de 2.000 EURO. 

 b) venituri brute între 10.001 EURO si 20.000 EURO în 2019 - grant in valoare 
de 30% din veniturile din anul anterior, dar nu mai mult de 4.000 EURO 

 c)  venituri brute între 20.001 EURO si 30.000 EURO în 2019 - grant  in valoare 
de 6.000 EURO 

 d) venituri brute peste 30.001 EURO în 2019 - grant in valoare de 8.000 EURO 

  

B. Masura 2 – SRL -uri sau ONG-uri al caror coduri caen se regasesc in 
anexa 1 

  -15% din CA nu mai mult de 150.000 EURO 

(in cazul ONG-urilor se ia in considerare bugetul anual din care se scad 
finantarile publice) 

* Avand in vedere calendarul necesar pentru lansarea unei astfel de scheme si 
posibilitatea ca aceasta sa iasa dupa Martie 2021 se poate lua in calcul si acordarea a 
20% pe pierderile din cifra de afaceri, avand disponibile bilanturile pe 2019 si 2020 
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Cheltuieli eligible: 

a.      cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, 
precum și alte categorii de stocuri necesare activității 
curente/operaționale desfășurate de beneficiari; 

b.     datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de 
furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; 

c.      cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria in avans 
nu este eligibilă) 

d.     cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu 
excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii 
indirecte; 

e.      cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv 
materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului 
SARS-CoV-2; 

f. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte 
de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității 
curente (au valoarea peste 2500 lei dar durata de utilizare este mai 
mica de 1 an), 

g.     cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, 
tehnologii, dotări independente (mobilier) necesare reluării activității; 

h.     cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția 
TVA deductibil. 

i. Cheltuieli privind salariile 

j. Cheltuieli privind rate si leasinguri 

k. Cheltuieli cu activitati de creatie de continut artistic si produse 
artistice - audio, video sau grafice - purtatoare  de drepturi de autor 
si drepturi conexe dreptului de autor 

  

 FAZA 1 POATE AVEA CARACTER REPETITIV LA INTERVAL DE 6 LUNI DACA 
SECTORUL CULTURAL ESTE IN CONTINUARE SUPUS UNOR RESTRICTII SAU 
INTERDICTII. 
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FAZA 2 – AJUTOR ACORDAT OPERATORILOR DIN SECTORUL 
CULTURAL CE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE ORGANIZAREA DE 
EVENIMENTE 

 

DEFINIȚII 

● EVENIMENT CULTURAL = activitate cu public, menită să pună în                       
circulație bunuri culturale/creații artistice din categoria artelor             
spectacolului, artelor vizuale, patrimoniu, carte, film și audio-vizual sau                 
manifestări interdisciplinare de educație culturală. Nu intră în această                 
categorie: celebrări private sau sărbători cu circuit închis, manifestări                 
sportive, publicitare, religioase, târgurile gastronomice, târguri, bâlciuri             
sau evenimente similare. 
● FESTIVAL CULTURAL = activitate tematică cu public și o durată de                       
minimum două zile consecutive, ce reunește și producții artistice și/sau                   
evenimente culturale 

 

Un beneficiar al ajutorului acordat prin FAZA 2 poate aplica doar la 
una din cele 3 masuri de mai jos: 

Masura 1 – Granturi acordate organizatorilor de evenimente si 
festivaluri culturale cu bilete 

-25% din valoarea biletelor vandute in 2019 – cu obligativitatea de a 
organiza in decurs de 12 luni de la obtinerea grantului: 

a. minim 1 eveniment in cazul festivalurilor 

b. minim 70% din totalul de evenimentelor organizate in 2019, in cazul 
altor evenimente culturale. 

 Masura 2 – Granturi acordate organizatorilor de evenimente si 
festivaluri culturale  fara bilete  

-15% din cifra de afaceri a anului 2019 cu obligativitatea de a organiza 
cel putin 70% din numarul de evenimente culturale organizate in anul 

 RMMF – Romanian Music Managers Forum, ALIS – Asociatia Lucrătorilor în Industria Spectacolelor, 
PACTE - Patronatul Companiilor de Tehnica in Evenimente, Sublime Romania, Alianta Organizatorilor 
de Evenimente Culturale Gastronomice. 



2019, in cazul festivalurilor minim 1 eveniment in decurs de 12 luni de la 
obtinerea grantului 

(in cazul ONG-urilor se ia in considerare bugetul anual din care se scad 
finantarile publice) 

 FORMA ACORDĂRII AJUTORULUI DE STAT: 

Grant în proporție de 80% din valoarea eligibilă solicitată, acordat de furnizorul                       
ajutorului de stat, iar beneficiarii contribuie cu 20% cofinanțare 

  Masura 3 – de incurajare a reluarii organizarii de evenimente                   
culturale mici chiar daca domeniul este restrictionat. 

  

- subvenție pentru fiecare eveniment organizat cu o valoare egală cu suma 
obținută din numărul de bilete vândute pentru respectivul eveniment. 

  

- numărul de bilete vândute plus numărul de bilete subvenționate nu poate 

depăși capacitatea sălii. 

  

- un beneficiar (organizator de spectacole) nu poate organiza într-un an un 
număr mai mare de evenimente decât cele organizate în 2019; 

-valoarea totală a biletelor subvenționate de stat pentru un anumit beneficiar 
nu poate depăși 50% din valoarea totală a biletelor vândute de acesta în 2019. 

Mecanism pentru acordarea subvenției 

Beneficiarul (organizator de spectacole) depune la început de lună un raport 
cu numărul de evenimente efectuate și cu numărul de bilete vândute cu o 
lună în urmă, subvenția fiind acordată până la sfarșitul lunii în care s-a făcut 
depunerea raportului. 

  

CATEGORII DE COSTURI ELIGIBILE: 

închirierea a unor proprietăți și locații culturale, închiriere scenotehnică,                 
închiriere/achiziție logistică, onorarii pentru artiști, costurile pentru promovare,               
producție publicitară și difuzare, costurile suportate direct ca urmare a proiectului,                     
securitate, prim ajutor & măsuri anti-Covid, foto-video, creație, digital, cheltuieli                   
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pentru stocurile de carte, costuri legate de achiziţionarea drepturilor de exploatarea                     
pentru film românesc și european, alte cheltuieli în vederea distribuirii filmelor, etc.) 

  

●     UN BENEFICIAR POATE DECIDE DACA APLICA IN CONTINUARE LA 
FAZA 1, CARE ARE UN CARACTER REPETITIV, IN CAZUL IN CARE 
EVENIMENTELE PE CARE LE ORGANIZEAZA SE ADRESEAZA UNUI PUBLIC 
NUMEROS, IAR SITUATIA EPIDEMIOLOGICA NU PERMITE ORGANIZAREA 
UNOR ASTFEL DE EVENIMENTE. 

  ●     UN BENEFICIAR POATE OBTINE MAXIM 800.000 EURO INSUMAT 
DIN AMBELE FAZE ALE SCHEMEI DE AJUTOR. 

  

ANEXA 1 – Coduri caen eligible pentru FAZA 1 
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9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

9003 Activități de creație artistică 

9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 
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7311 Activități ale agențiilor de publicitate 

7420 Activități fotografice 

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, 
alte domenii) 

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor 

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 

9102 Activitati ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 

https://www.coduricaen.ro/7490-alte-activitati-profesionale-stiintifice-si-tehnice-nca
https://www.coduricaen.ro/9329-alte-activitati-recreative-si-distractive-nca

