
ORDIN nr. 2415 din 15 mai 2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind
stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate
prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011
În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului
de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
"d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, se înţelege acel bun cultural mobil care
face obiectul vânzării prin licitaţie publică, indiferent dacă a fost clasat sau nu, conform prevederilor Legii nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"
2. La articolul 3, litera l) va avea următorul cuprins:
"l) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. ţ) din ordonanţă se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o
lună."
3. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional se va depune prin intermediul aplicaţiei
disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poştă sau direct la sediul Administraţiei Fondului
Cultural Naţional din municipiul Bucureşti, situat în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, până la data de
25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară."
5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria
Operativă a Sectorului 1, pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, având cod fiscal 17966770."
6. Secţiunea A "Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional" din anexa "Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la
Fondul cultural naţional" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
Valer-Daniel Breaz

ANEXĂ:
A. Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
Contribuţia lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului

nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările

ulterioare

Valoarea
contribuţiei

(lei)

Restanţe*
(lei)

Total
datorat

(lei)

0 1 2 3=2*1 4 5=3+4

Litera Procentul Baza de calcul al
contribuţiei (lei)    

a) 5%     
b) 5%     
c) 2%     
d) 20%     
e) 20%     
f) 3%     
g) 2%     
h) 2%     
i) 2%     
j) 1%     
k) 1%     
l) 10%     

m) 10%     
n) 10%     
o) 3%     
ţ) 2%     

TOTAL     

* Se va specifica luna pentru care se declară restanţa.
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