NOUTATI PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE IMPRESARIAT
ARTISTIC
Prin Hotararea Guvernului NR. 86 /2008 a fost aprobată o nouă procedură
de atestare sau avizare a persoanelor fizice şi juridice care doresc să desfăşoare
activităţi de impresariat artistic, care va înlocui prevederile actuale în domeniu,
stabilite prin HG nr. 751/2002.
Activitatea de impresariat artistic este reglementată prin OG nr. 21/2007, care
prevede că persoanele fizice sau juridice române de drept public sau privat trebuie
să fie atestate, respectiv avizate, pentru a putea desfăşura activităţi de impresariat
artistic.
Atestarea sau avizarea se fac de către Centrul de Pregătire Profesională în
Cultură, din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Hotărârea aprobată de Guvern stabileşte atribuţiile Comisiei de atestare şi avizare în
domeniul impresariatului artistic, componenţa şi modul de desemnare a membrilor
acesteia.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, Comisia de atestare şi
avizare în domeniul impresariatului artistic se organizează şi funcţionează în cadrul
Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.
Comisia verifică, prin test scris şi interviu, cunoştinţele persoanelor fizice care
solicită atestat de de impresar artistic, cunoştinţe care se referă în principal la
organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte şi la
activitatea de impresariat, la domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe,
dreptului civil şi comercial.
De asemenea, Comisia verifică, pe bază de interviu, persoanele juridice care
au depus documentaţia pentru avizare în domeniul impresariatului artistic*. Pe baza
acestor verificări, Comisia adoptă hotărâri privind acordarea atestatului/ avizului sau
respinge solicitările.
CPPC va organiza desfăşurarea activitatilor Comisiei avand in vedere
prevederile celor doua acte normative mai sus enuntate pe care vi le trimitem in
atasat spre studiu.
CPPC vă va comunica oportun noutăţile apărute.
Pentru detalii
suplimentare vă rugam sa ne contactati la
georgeta.vladutu@cppc.ro, sau să sunati la telefon 0788.905557.
Cu stima,
Georgeta Vladutu
Expert Consultant
0788.905557
georgeta.vladutu@cppc.ro
*conform noului cod CAEN 2008 Rev2, intrat in vigoare de la 1 Ianuarie 2008,
activitatile de impresariat artistic sunt incluse in cadrul SECTIUNII M –
„ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE”, CLASA 7490 –
„ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE n.c.a”.
Inca ceva!!!
Obtinerea atestatului/ avizului in domeniul impresariatului artistic nu implica
activitatile legate de organizarea de spectacole, acestea sunt incadrate, cf. noului

cod CAEN 2008 Rev2, la sectiunea R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE,
CULTURALE SI RECREATIVE, respectiv clasele 9001, 9002, 9003.
Pentru a obtine un certificat de competente pentru ocupatia de Organizator de
Spectacole, este necesara absolvirea un curs de perfectionare (Centrul fiind furnizor
de formare profesionala autorizat ). Cursul nu este urmat de atestare sau avizare,
certificatul de absolvire pt. ocupatia de organizator de spectacole fiind documnetul
prin care puteti proba competentele dvs. ca persoana fizica, sau ca angajat al unei
institutii, societati care activeaza in acest domeniul .
In acest sens, va anunt ca si in 2009 Centrul nostru, in cadrul
compartimentului Artele Spectacolului, deruleaza programe de perfectionare pt.
organizatori spectacole; inscrieri la contactele de mai sus (www.cppc.ro - artele
spectacolului).

