
REGULAMENT 
 

Privind modul de acordare al biletelor de intrare la 
spectacolele organizate de ARTEXIMpentru persoanele 

cu dizabilitati 
 
 
 

Preambul 
 

Prezentul regulament s-a realizat in baza prevederilor Legii nr. 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Conform prevedrilor art. 21 din legea nr. 448/2006, persoanele cu dizabilitati 

vor putea beneficia de bilete la spectacolele organizate de ARTEXIM, astfel:  
(3) Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate la bilete 

de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive. 

(4) Adulţii cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări 

artistice şi sportive, astfel: 

    a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de 

gratuitate; 

    b) adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca 

pentru elevi şi studenţi. 

 

Prezentul regulament se aplica pentru toate evenimentele publice 

realizate/organizate  de ARTEXIM in perioada 30.07-31.12.2019. 

 

Prezentul regulament va putea suporta modificari incepand cu data de 

01.01.2020, in urma avizarii acestuia de catre Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi si de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. 

 

Conform datelor statistice publicate de Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi, in Romania la data de 31.03.2016 (ultima data de 

referinta publicata) exista un numar total de 768.376 persoane cu dizabilitati de toate 

gradele (grav, accentuat, mediu sau usor), acest numar incluzand copii de la 0 ani 

pana la adulti cu varste peste 85 de ani si personae institutionalizate sau 

nedeplasabile. De asemenea, conform aceluiasi material statistic, acest numar 

include toate formele de handicap recunoscute de legislatia romana (fizic, somatic, 

auditiv, vizual, mintal, psihic, asociat, HIV/SIDA, boli rare, surdocecitate).  



Tot conform acestui raport, rata persoanelor cu dizabilitati in Romania este 

de 3.45%. Din aceasta cifra, 3.04% reprezinta personae cu handicap grav sau 

accentuat si 0.41% personae cu handicap mediu sau usor. 

De prevederile acestui Regulament vor putea beneficia toti cetatenii romani 

care se incadreaza in prevederile Legii nr. 448/2006, precum si cetateni din Slovenia, 

Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta, conform acordului incheiat in 

Romania si aceste 6 tari, pana la finalul anului 2020. 

 

Art. 1. ARTEXIM este o institutie publica de spectacole de proiecte, 

organizata in subordinarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, finantata din 

surse proprii. 

 

Art. 2. ARTEXIM acorda, conform legii, bilete de intrare gratuite sau cu 

reducere (la nivelul pretului biletelor pentru elevi sau studenti) la toate 

evenimentele/spectacolele organizate/realizate, conform urmatoarei proceduri.  

 

Art. 3. Pentru personele cu handicap grav si accentuat, cat si pentru insotitorii 

acestora, se rezerva un numar de bilete ce reprezinta 3% din totalul numarului de 

locuri din sala de spectacole. 

 

Art. 4. Pentru personele cu handicap mediu si usor, cat si pentru insotitorii 

acestora (numai daca este vorba despre minori), se rezerva un numar de bilete ce 

reprezinta 0.5% din totalul numarului de locuri din sala de spectacole. 

 

Art. 5. Pentru a beneficia de intrarea la spectacole conform prezentului 

regulament, persoanele care se incadreaza, vor realiza urmatoarea procedura 

a) Inainte cu maxim 14 zile de data evenimentului (eveniment este considerat 

intregul Festival sau Concurs George Enescu, NU un spectacol din cadrul 

acestora) se va depune la adresa Cal. Victoriei, nr. 155, Bl. D1, Sc.8, etj 2, 

o solictare care va cuprinde numele si prenumele solicitantului (persoana 

cu dizabilitati), spectacolul/spectacolele la care doreste sa participe (cu 

specificarea ordinii prioritatilor), numarul de bilete pe care le solicita (daca 

are insotitor sau nu), gradul de handicap pentru care detine documente, 

natura handicapului (visual, fizic, etc.) cu specificarea expresa daca este 

cazul unei imobilizari in scaun rulant. Se vor anexa copii de pe CI 

solicitant si insotitor,  Decizia de incadrare in gradul de handicap (aflata 

in termen de valabilitate). 

b) Cetatenii din Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta, 

solicitanti pentru participarea la evenimentele orbanizate de ARTEXIM, 



vor trebui sa prezinte si Cardul European pentru persoane cu dizabilitati si 

pentru insotitorii acestora. 

c) Nicio cerere venita mai tarziu de data mai sus mentionata (14 zile inainte 

de data eveniemntului) NU va fi luata in calcul. 

d) Nedepunerea documentelor justificative solicitate in termenul sus 

mentionat (cu maxim 14 zile inainte de data eveniemntului) va conduce la 

respingerea cererii. 

e) ARTEXIM va studia fiecare cerere si cu minim 5 zile inainte de data 

inceparii evenimentului, va transmite fiecarui solicitant aprobarea, 

aprobarea partiala sau neaprobarea participarii la eveniemnt, modul de 

participare (gratuit sau cu reducere), randul si locul pe care vor urma sa le 

ocupe in sala. 

f) In cazul in care, solicitantul nu va putea sau nu va mai dori sa participle la 

eveniement, acesta este obligat ca cel tarziu cu 24 de ore inainte de 

inceperea evenimentului sa anunte neparticiparea sa. In caz contrar, o 

eventuala ulterioara cerere in urmatorii 5 ani nu ii va mai fi aprobata.  

g) In data evenimentului, solicitantul se va prezenta la intrarea in sala de 

spectacole cu aprobarea in mana (aceasta urmand a tine loc de bilet de 

intrare) alaturi de actul de identitate al sau si al insotitorului. 

h) In baza prezentarii aprobarii, ½ din aceasta va ramane in posesia 

plasatorului de sala si va fi folosita la intocmirea bazei de date cu 

participantii prezenti la eveniemnt, posesori de bilete in baza legea nr. 
448/2006 

i) Solicitantii, pentru a putea participa la eveniment, vor trebui sa fie de acord 

cu procesarea datelor cu character personal si pastrarea acestora timp de 5 

(cinci) ani in arhiva ARTEXIM. Solicitantii care nu vor fi de accord cu 

aceasta conditie, nu vor putea participa la eveniemnte, iar cererea lor nu 

va fi considerate eligibila. 

 

Art. 6. In vederea aprobarii , aprobarii partiale sau neaprobarii solicitarilor, 

ARTEXIM, va realiza urmatoarea procedura interna 

- ARTEXIM va rezerva un numar de maxim 3% din numarul total de locuri din 

sala de spectacol pentru persoanele cu handicap grav si accentuat si pentru 

insotitorii acestora si un numar de maxim 0.5% din numarul total de locuri 

din sala de spectacol pentru persoanele cu handicap mediu si usor. 

- Din numarul total de locuri retinute, se vor retine minim 2 locuri la fiecare 

spectacol pentru persoanele imobilizate in scaune rulante, in locuri aprobate 

de catre reprezentantii ISU si cu acces facil in sala de spectacol. In imediata 

apropiere a acestora se va rezerva locul insotitorului. 



- Inainte cu 20 de zile de data eveniementului, ARTEXIM va posta pe site 

numarul de locuri alocate persoanelor cu dizabilitati si indicarea exacta a 

amplasarii acestora in salile de spectacol.  

- Dupa inchiderea posibilitatii de transmitere a solicitarilor (cu 14 zile inainte 

de data evenimentului) va intocmi o lista cu persoanele care solicita 

participarea la eveniment, cu specificarea gradului de handicap, a numarului 

de bilete solicitate si a spectacolelor la care doresc sa participe (cu 

specificarea prioritatii) 

- Verificarea datelor transmise de catre solicitanti (daca sunt eligibili) 

- Acordarea fiecarui participant eligibil a posibilitatii de a participa la cel putin 

1 (un) spectacol din cadrul Evenimentelor Concursul George Enescu si 

Festivalul George Enescu 

- In functie de numarul de solcitari venite la un spectacol se va putea acorda 

participarea in functie de optiunea mentionata, avand insa prioritate 

persoanele care au solicitat in mod prioritar participarea la acel spectacol. 

- Participarea unui solicitant la mai multe spectacole, se va face, tinand cont de 

optiunile tuturor solicitantilor.  

- Ordinea acceptarii participarii la un spectacol va fi data si de ordinea primirii 

cererii, mergand pe principiul primul venit-primul servit. 

- In cadrul evenimentelor Concursul George Enescu si Festivalul George 

Enescu un solicitant nu va putea participa la mai mult de 5 (cinci) spectacole. 

- Dupa stabilirea listelor finale, se vor stabili locurile pe care le va ocupa fiecare 

solicitant si I se va comunica acestuia aprobarea, aprobarea partiala (daca nu 

I s-a acordat participarea la toate spectacolele pentru care a optat) sau 

neaprobarea participarii la eveniment, precum si locurile pe care va urma sa 

le ocupe in sala de spectacol, cu minim 5 zile inainte de data evenimentului 

(respectiv data inceperii Concursului George Enescu si/sau Festivalului 

George Enescu). 

- Dupa transmiterea aprobarilor, locurile care au fost rezervate persoanelor cu 

dizabilitati si nu au fost ocupate, vor fi repuse in vanzare. 

- In data inceperii evenimentului ARTEXIM va comunica, conform legii nr. 

448/2006 Ministerului Culturii si Identitatii Nationale numarul total de bilete 

alocate persoanelor cu dizabilitati, in vederea obtinerii rambursarii valorii 

acestora. 

- Persoanele solictante si possoare a unei aprobari de participare la eveniment, 

care nu vor putea sau nu vor mai dori sa participle la un spectacol,  si care nu 

au anuntat acest lucru cu minim 24 de ore inainte de data evenimentului, vor 

fi trecuti in baza de date a ARTEXIM drept personae care nu sunt de incredere 

si isi vor pierde dreptul de a mai participa gratuity la 

spectacolele/evenimentele organizate de ARTEXIM in urmatorii 5 ani. 



- ARTEXIM va procesa datele personale ale solicitantilor in vederea 

organizarii unei baze de date interne, in vederea punerii la dispozitia organelor 

de control ale statului a acestora pentru verificare gestionarii bunului public, 

precum si pentru realizarea de statistici. Dupa implinirea teremnului de 5 ani 

de la data evenimentului, datele personale vor fi sterse din baza de date a 

ARTEXIM.  

- Fiind vorba despre participarea gratuita la eveniment sustinut din fonduri 

publice si private, solcitantii vor beneficia de intrare in baza legii nr. 448/2006 

la maxim 5 (cinci) spectacole. 
 
 
Prezentul Regulament cuprinde si urmatoarele anexe 

 
Anexa nr. 1 – Model cerere solicitant 
Anexa nr. 2 – Model aprobare participare solicitant 
Anexa nr. 3 – Model bilet de intrare 
Anexa nr. 4 – Comunicare imposibilitate de prezentare 

 


