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ORDIN

nr.llllT

din 02 iunie 2017

Chiginiu
Cu privire la punerea in aplicare qi elucidarea constituentelor

,::ff .Til:l;l;f il:,iff :ff ,T3?ff ;il;,1'i:n#;H],T,
cu referire la sintagma

-

Sunt incluEi/incluse in baza de date a Centrului

in conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr.l16 din 03.07.2014, Regulamentului de frnanfare
a Cinematografiei Ei Regulamentului privind organizarea gi funcJionarea instituliei publice
CNC, aprobate prin
Hotdrdrea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu completdrile
modificdrile ulterioare gi procesului-verbal
Ei

al gedin{ei Consiliului Centrului nr.

l0 din 22 mai 2017 .

AViND DREPT SCOP:

-

Elucidarea constituentelor de procedurd, la modul practic
Ei aplicativ, cu referire la sintagma
Sunt inclusi/incluse in baza lle date a Centrului

-

Optimizarea procesului de receplionare a dosarelor participante la concursul pentru finanfarea
proiectelor cinematografice, precum gi cele aplicante pentru finanfarea alior genuri
de activitate din domeniul
cinematografiei;
Reducerea la maxim a posibilelor impedimente procedurale gi birocratice, care por genera
tergiversarea inregistrarea depundtorilor pentru orice tip de finangari acordatd de CNC RM;
Excluderea confuziilor gi interpretdrilor,
ORDON:

l. Toate persoanele fizice Ei juridice, care desfSgoard activitdfi in domeniul cinematografiei, sau alte
domenii conexe, solicitanli sau aplicanfi la finanlare din partea statului RM prin intermediul -Centrului,
prin
pafticiparea la concursul de finanfare sau altd modalitate prevdzutd de legisla[ie,
vor fi inregistrate,
necondifionat,inbaza de date a Centrului, atribuindu-li-se numdrul de inregrstrare consecutiv
din Registrul de
evidenfi a actelor de intrare-iesire a CNC.
2. Numdrul de inregistrare va fi conferit la data depunerii dosarelor, sau preliminar depunerii
acestora, printr-o Cerere in scris, in formd liberd;
3. Procedura sus-descrisd este cu titlu grahrit, ferd a fi percepute taxe sau pldli pentru atribuirea
numirului de inregistrare inbazade date a CNC;
4. Prezentul ordin intri in vigoare din data publicarii in Monitorul oficial a Anexei nr. j la Hotarirea
Guvemului nr. 846 din 04 decembrie 201 5, cu privire la aprobarea Regulamenrului de Finanfare
a

cinematografiei;

5. Efectele juridice ale prezentului Ordin inceteazd din data publicdrii in Monitorul Oficial al RM
Regulamentului cu privire la funcfionarea Registrului Cinematografic at iNc RM a Nomenclatorului
taxelor.
Ei
6'

Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune

in

sarcina angajafilor subdiviziunii

Registrului Cinematografic a CNC gi a specialistului de proiecte, Alina Rusu, contra semniturd.
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