Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829

GLOSAR DE TERMENI DIN LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ
(mai 2019)
Animatori culturali sunt acele persoane care contribuie la promovarea operelor, prestaţiilor
artistice, bunurilor şi serviciilor culturale. Animatorii culturali nu beneficiază încă de recunoaştere
a statutului profesional în România, iar termenul nu dispune încă de o definiţie unanimă, fiind
folosit în sens asemănător cu cel de mediator sau educator cultural.
Amator este considerată, într-o accepţiune largă, în domeniul cultural, o persoană care îşi exercită
talentul ca hobby şi care poate fi plătită pentru activitatea sa, fără ca aceasta să reprezinte o sursă
constantă de venit.
Artist este considerată orice persoană care creează sau participă prin interpretarea sa la crearea
sau re-creerea de opere de artă. Artistul consideră creaţia artistică drept o parte esenţială a vieţii
şi contribuie la dezvoltarea artei şi culturii. Calitatea de artist este recunoscută sau se încearcă a
fi recunoscută, fie că este legată sau nu în mod explicit prin anumite raporturi de muncă sau de
asociere (conform UNESCO, 1980).
Liber-profesionistul este considerat, în raport cu statutul profesional al creatorului/artistului, o
persoană acreditată ca persoană fizică autorizată, calitate similară persoanelor juridice de drept
privat (conform SSCPN 2014-2020).
Artizan poate fi creatorul sau meşteşugarul cu activitate constantă sau ocazională şi care îşi
valorifică, direct sau indirect, propriile creaţii de artă (populară). Aşezăminte culturale sunt
instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul educaţiei permanente,
organizate în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în colaborare cu acesta, având drept
scop păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale (conform Legii 292/2003 privind organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale). Conform acestei legi, aşezămintele culturale sunt: căminul
cultural, casa de cultură, universitatea populară, şcoala populară de artă şi meserii, centrul de
cultură, formaţia şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale, centrul zonal
pentru educaţia adulţilor, centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale,
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.
(sursa Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022)
f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul
cinematografiei, care inițiază și susține în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest
scop condițiile financiare, organizatorice și tehnice necesare;
g) coproducător - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice și/sau
financiare la realizarea unui film;
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h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toți coproducătorii, care
desfășoară acțiunile specifice producătorului, în numele acestuia;
i) producător executiv - persoana fizică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat
de acesta, coordonează și răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici,
financiari și organizatorici stabiliți;
j) finanțator - persoana fizică sau juridică care participă la finanțarea unui film și care nu are
drepturi asupra negativului acestuia;
k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum și alte persoane
fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozițiile Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare
(din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia)

Operator cultural - Organizatie cu personalitate juridica, cu scop nepatrimonial, constituita de
persoane fizice, denumite membri, ce apartin aceleiasi profesiuni sau unor profesiuni inrudite, care
contribuie atat material, cat si prin cunostintele si munca lor la realizarea obiectivelor specifice.
Constituirea asociatiei profesionale se face prin libera asociere a membrilor ei in baza unei
autorizatii date in prealabil de organele si in conditiile prevazute de lege, adoptandu-se in acest
scop, de catre adunarea generala a asociatilor, actul constitutiv si statutul.
(sursa ies.ro)
Asociatia este organizatia constituita de 3 sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri,
pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca
pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor
personal nepatrimonial. Asociatia este expresia libertatii de asociere dar si un mijloc eficace de
exercitare a libertatii de exprimare ea permitând membrilor sa ia atitudine in chestiuni de interes
public sau de interes pentru comunitatea/grupul membrilor sai.
Fundatia este, din punct de vedere legal, subiectul de drept infiintat de una sau mai multe
persoane care constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop
de interes general sau, dupa caz, comunitar. Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa
includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul
minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.
Federatia
Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie. Federatiile dobândesc
personalitate juridica proprie si functioneaza in aceleasi conditii precum cele prevazute pentru
asociatiile fara scop patrimonial. Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza
propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
Uniunile sunt persoane juridice inregistrate conform Legii 21/1924, vechea lege a asociatiilor si
fundatiilor abrogata odata cu adoptarea O.G. 26/2000 care precizeaza ca „doua sau mai multe
persoane juridice se vor putea constitui in uniuni sau federatii.“
(definitie legea 200 din 2004)
CULTURA ALTERNATIVĂ - Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European

2

Potrivit normelor metodologice de aplicare a legii 8/2006, prin uniuni de creatori legal constituite
şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţeleg persoanele juridice române de
drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative,
cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale şi al artelor plastice, recunoscute ca fiind de
utilitate publică.
Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau
exercitarea în România este condiționată, direct sau indirect, în conformitate cu legislația română
în vigoare, de deținerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.
(din Normele metodologice de aplicare a legii 8 / 2006)
bun cultural - materializarea unei actiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se
urmareste, in functie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judetean,
euroregional, national sau de reprezentare internationala;
d) actiune culturala - prezentarea publica a rezultatului unei activitati avand caracter nerepetabil
in timp, in urma careia rezulta un bun cultural de tip eveniment;
e) proiect cultural - suma activitatilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dupa
caz, ansamblul de actiuni culturale structurate organic, realizat intr-o perioada de timp
determinata, care nu excede, de regula, durata unui exercitiu financiar in urma caruia rezulta un
bun cultural;
f) program cultural - ansamblu de proiecte culturale sau, dupa caz, ansamblu de proiecte si actiuni
culturale, subsumat unei teme/conceptii, realizat intr-o perioada de timp care excede, de regula,
durata unui exercitiu financiar, dobandind caracter multianual, in urma caruia rezulta unul sau mai
multe bunuri culturale;
g) oferta culturala - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborata de
solicitant sub forma unui program, proiect sau actiune culturala;
(din legea finantarilor)
Bun cultural
Patrimoniul cultural national mobil este alcatuit din bunuri cu valoare istorica, arheologica,
documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica,
filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale ale
evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale
contributiei romanesti, precum si a minoritatilor nationale la civilizatia universala.
(2) Bunurile care alcatuiesc patrimoniul cultural national mobil sunt:
1. bunuri arheologice si istorico-documentare
2. bunuri cu semnificatie artistica
3. bunuri cu semnificatie etnografica
(din Lege nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata 2008)
j) producătorul de spectacole și/sau concerte este persoana fizică sau persoana juridică de drept
privat ori de drept public care își asumă responsabilitatea realizării de producții artistice și care,
în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale și/sau financiare
necesare;
k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoană fizică sau juridică de drept public
ori de drept privat, denumită impresar, acționează în numele și pe seama unei instituții sau
companii de spectacole și/sau concerte ori, după caz, a unui artist interpret sau executant, în
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vederea identificării și materializării posibilităților de exploatare a unei producții sau prestații
artistice.
(din Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic)

operele de artă reprezintă:
1. tablouri, colaje și plachete decorative similare, picturi și desene, executate integral de mână,
altele decât planurile și desenele de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale,
comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri
fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute de pe planurile, desenele sau textele
enumerate mai sus și articolele industriale decorate manual, care se încadrează la codul NC 9701;
2. gravuri, stampe și litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru
sau color, ale uneia sau mai multor plăci/planșe executate în întregime manual de către artist,
indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fără a include procese mecanice sau
fotomecanice, care se încadrează la codul NC 9702 00 00;
3. producții originale de artă statuară sau de sculptură, în orice material, numai dacă sunt
executate în întregime de către artist; copiile executate de către un alt artist decât autorul
originalului, care se încadrează la codul NC 9703 00 00;
4. tapiserii executate manual după modele originale asigurate de artist, cu condiția să existe cel
mult 8 copii din fiecare, care se încadrează la codul NC 5805 00 00;
5. piese individuale de ceramică executate integral de către artist și semnate de acesta;
6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poartă
semnătura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu excepția bijuteriilor din aur sau argint;
7. fotografiile executate de către artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea
sa, semnate, numerotate și limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile și monturile;
Obiectele de colecție reprezintă:
1. timbre poștale, timbre fiscale, mărci poștale, plicuri prima zi, serii poștale complete și similare,
obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate să aibă curs, care se încadrează la
codul NC 9704 00 00;
2. colecții și piese de colecție de zoologie, botanică, mineralogie, anatomie sau care prezintă un
interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic, care se încadrează la codul
NC 9705 00 00;
c) antichitățile sunt obiectele, altele decât operele de artă și obiectele de colecție, cu o vechime
mai mare de 100 de ani, care se încadrează la codul NC 9706 00 00;
d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se
află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de colecție sau
antichitățile, pietrele prețioase
(din Codul Fiscal)

Bunuri cu semnificație artistică, de valoare deosebită sau excepțională, cum sunt:
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a) opere de artă plastică: pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie și altele;
b) opere de artă decorativă și aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile și alte materiale,
podoabe;
c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier și altele;
d) proiecte și prototipuri de design;
e) materialele primare ale filmelor artistice, documentare și de animație
5. Bunuri de importanță tehnică, de valoare deosebită sau excepțională, cum sunt:
a) creații tehnice unicat;
b) rarități, indiferent de marcă;
c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor și mașinilor din creația curentă;
d) creații tehnice cu valoare memorială;
e) realizări ale tehnicii populare;
f) matrițele de compact-discuri și CD-ROM;

„organism de gestiune colectivă” înseamnă orice organism care este autorizată prin lege sau prin
atribuire, licență sau alt tip de înțelegere contractuală să gestioneze drepturile de autor sau
drepturile conexe dreptului de autor în numele unuia sau mai multor titulari de drepturi, în
beneficiul colectiv al acelor titulari, având drept unic sau principal scop această activitate și care
îndeplinește unul dintre criteriile următoare sau pe ambele: este deținut sau controlat de membrii
săi; nu are scop lucrativ.
(b)
„entitate de gestiune independentă” înseamnă orice organism care este autorizat prin lege sau
prin cesiune, licență sau alt tip de înțelegere contractuală să gestioneze drepturile de autor sau
drepturile conexe în numele mai multor titulari de drepturi, în beneficiul colectiv al acelor titulari,
având drept scop unic sau principal sau unul dintre principalele scopuri această activitate și care
nu este deținut sau controlat, direct sau indirect, total sau parțial, de titularii de drepturi și nu are
scop lucrativ;

(c)
„titular de drepturi” înseamnă orice persoană sau entitate, diferită de un organism de gestiune
colectivă care este titulara unui drept de autor sau a unui drept conex sau care, în temeiul unui
acord pentru exploatarea drepturilor sau în temeiul legii, are dreptul la o parte din veniturile
provenite din drepturi;

(d)
„membru” înseamnă un titular de drepturi sau o entitate care îi reprezintă pe titularii de drepturi,
inclusiv alte organisme de gestiune colectivă și asociații de titulari de drepturi, care îndeplinește
cerințele pentru a fi membru al unui organism de gestiune colectivă și care este admis de acesta;
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(e)
„statut” înseamnă actul constitutiv, statutul, normele sau actul de constituire al unui organism de
gestiune colectivă;
(din Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă)

cinematografie - industria culturală, de importanță națională, care creează plusvaloare prin
exploatarea și răspândirea diversității culturale, are drept scop realizarea, distribuirea și
exploatarea filmelor cinematografice și include totalitatea activităților și persoanelor care
activează în acest domeniu;
(din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia)

antreprenoriat cultural - modalitate de consolidare a valenţelor economice şi sociale ale
activităţilor culturale şi a impactului acestora.
(din ORDINUL nr. 2.231 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 286 din 15
aprilie 2019)
producțiile artistice sunt spectacole sau concerte înfățișate direct publicului de către artiști
interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă,
folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau marionete, de teatru instrumental,
respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică,
electronică.
(din Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile
și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic)
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