Raport Anual de Activitate 2017
Centrul Național al Cinematografiei al Republicii Moldova
Ianuarie 2017:


Guvernul a alocat prima tranșș aă de finantșare, dedicataă șușţinerii cinematografiei
naţionale.



CNC a organizat pentru cineașș tii din tșaraă șeminarul “Seșiunea de finanţare a
cinematografiei moldoveneşti, 2017” (au participat pește 20 de Cașe de productșie de
film), îîn cadrul caă reia a informat deșpre noile oportunitaă tși de finantșare șș i șprijin de
ștat acordate șectorului cinematofragic autohton, a explicat mecanișmele de
acceșare la aceștea (îîn maă șura îîn care la acea perioadaă aceștea erau formulate).

Februarie 2017:


CNC Moldova șș i Ambașada Frantșei la Chișș inaă u au organizat Conferintșa de preșaă care
a lanșat Atelierul de Creaţie „Productșia de filme documentare îîn Moldova”. S-a
anuntșat deșpre lanșarea Concurșului de șcenarii de filme documentare deștinat
ștudentșilor AMTAP șș i Facultatea de Jurnalișm a USM, care îîșși propun șaă activeze îîn
șfera audiovizualului șș i cinematografiei, dar șș i tinerilor profeșionișș ti din domeniu.
Concurșul a cuprinș douaă tematici: problemele ce tșin de mediu/ecologie șș i
drepturile omului îîn RM.



CNC a acordat așiștentșaă la organizarea premierei șcurtmetrajului francez
„Rezilienţa”, îîn regia lui Mihai Ţaă rnaă . La eveniment au participat dna Monica Babuc,
Miniștrul Culturii, altși oficiali, reprezentantși ai corpului diplomatic acreditat îîn
Republica Moldova, cineașș ti șș i oameni de creatșie.

Martie 2017:


Directorul CNC V. Jereghi a efectuat o vizitaă oficialaă la Kiev, unde a avut o îîntrevedere
cu Preşedintele Agentșiei de Stat pentru Cinematografie din Ucraina, Pylyp Illienko.
Paă rtșile au șubliniat neceșitatea ștabilirii relatșiilor de cooperare îîntre ambele
inștitutșii, îîntr-un format nou. S-a accentuat caă ește neceșar șaă reîînnoim șș i șaă
îînleșnim contactele profeșionale dintre cineașș tii din Moldova șș i Ucraina, șaă
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favorizaă m participarea îîn comun la proiecte cinematografice regionale șș i
internatșionale. Pentru a facilita co-productșiile moldo-ucrainene, a crea șș i promova
opere cinematografice comune, ș-a convenit așupra neceșitaă tșii șemnaă rii Conventșiei
de Cooperare dintre CNC Moldova șș i Держкіно Ucraina.


La iniţiativa CNC Moldova a avut loc o îîntrevedere cu reprezentanţii Ambașadei SUA
îîn RM (Atașș atul de Preșaă șș i Mașș-Media), îîn cadrul caă reia ș-a dișcutat deșpre
elaborarea îîn comun a unui plan de lucru de colaborare îîn domeniul cinematografiei.
Ambașada SUA șș i-a exprimat dișponibilitatea de a șușţine financiar un proiect de
film de lung metraj, popular-ştiinţific „Pe platourile de filmare americane”, realizat
de o echipaă de cineașș ti din tșara noaștraă . Aceșt film va putea fi un șuport profeșional
pentru ștudenţii din Şcolile de film, dar șș i pentru dezvoltarea induștriei
cinematografice din RM. IÎn afaraă de aceașta, am initșiat un dialog cu partea
americanaă pe marginea lanșaă rii unui șș ir de mașter-clașș-uri șș i șeminare cu
șpecialișș ti din SUA, dedicate ștudentșilor șș i profeșionalilor din domeniu.



Sub patronajul Minișterului Culturii din RM, cu șuportul Ambașadei Frantșei la
Chişinaă u șș i CNC, a foșt organizat un Seminar la șubiectul: „Paă ștrarea șș i conșervarea
Arhivelor de Film îîn Frantșa șș i îîn Republica Moldova”, moderat de catre Eric Le Roy,
Sș eful Serviciului „Acceș, Valorizare șș i IÎmbogaă tșire a Colectșiilor de Film”, din cadrul
Directșiei “Patrimoniul Cinematografic” al CNC Frantșa șș i Preșș edinte al Federatșiei
Internatșionale a Arhivelor de Film (FIAF). Vizita expertului francez a faă cut poșibilaă
evaluarea șituatșiei îîn care șe aflaă totalitatea documentelor arhivelor cinematografice
din tșara noaștraă . Partea francezaă a formulat recomandaă ri șș i șugeștii care ar redreșa
șituatșia, remișe îîn adreșa CNC, șș i prin urmare Minișterului Culturii.



IÎn comun cu Ambașada Franţei la Chişinaă u, CNC Moldova a elaborat proiectul
Acordului de Colaborare cu CNC Frantșa. Semnarea aceștui Acord ne va apropia șș i
mai mult de cadrul legișlativ european, de poșibilitaă tșile pe care le oferaă Uniunea
Europeanaă șprijinului diverșitaă tșii culturale prin cinematografie.



A foșt lanșat webșite-ul: WWW.CNC.MD
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Aprilie 2017:


IÎn perioada 29 martie - 1 aprilie, CNC a lanșat îîn premieraă , programul “Moldova
Cinematograficaă ”, la Iștanbul șș i Ancara (Turcia) – un turneu de promovare a
patrimoniului cinematografic moldoveneșc pește hotare. Pentru a participa la
proiect, CNC a faă cut un apel caă tre cineașș tii autohtoni, cu propunerea de a-șș i prezenta
operele cinematografice, pe bazaă benevolaă , cu șemnarea unui Contract prin care CNC
garanteazaă caă aceștea nu vor fi foloșite îîn școpuri comerciale. Filmele remișe CNC au
foșt prezentate unui public de profeșionișș ti din cinematografie șș i mașș-media,
precum șș i membrilor corpului diplomatic, îîn cadrul unor proiectșii private, dar șș i
publice, organizate de reprezentantșa diplomaticaă a Republicii Moldova îîn Turcia.
Proiectul „Moldova cinematograficaă ” e o initșiativaă a CNC Moldova care îîșși propune șaă
promoveze creatșia cineașș tilor moldoveni pește hotarele tșaării șș i șe îînșcrie îîntr-un
cadru mai larg de actșiuni, efectuate îîn vederea ștabilirii contactelor cu profeșionișș tii
din domeniu, creaă rii unui climat favorabil pentru realizarea unor coproductșii șș i
initșierii unor colaboraă ri internatșionale, vizaî nd profeșionalizarea îîn anșamblu a
șectorului cinematografic din Republica Moldova.



Au foșt anuntșate rezultatele concurșului de șcenarii “Mediu șș i dezvoltare durabilaă ”,
organizat de caă tre Ambașada Frantșei îîn Republica Moldova, CNC Frantșa șș i CNC
Moldova. IÎn urma celei de-a doua etape a concurșului, care a avut loc pe 11 aprilie, la
șediul CNC Moldova, membrii juriului, au aleș pentru finantșare, din cele 16 șcenarii
șelectate îîn prima etapaă a concurșului, 10 din ele. Concurșul a avut douaă șolicitaă ri de
bazaă , îîn ceea ce priveșș te tematica șcenariilor: “Drepturile omului” șș i “Mediul
îînconjuraă tor”. Cei 10 caî șștigaă tori au beneficiat de o burșaă de 20 000 lei (finantșare
mixtaă Frantșa-Elvetșia), iar proiectul urmeazaă șaă fie realizat timp de 6 luni. Proiectul
îîn cauzaă ește unul pilot pentru tșara noaștraă , care are drept școp profeșionalizarea
tinerilor cineașș ti din domeniu, ceea ce pentru ei ește foarte important la momentul
intraă rii îîn profeșie. Filmele realizate vor fi proiectate la televiziunile din tșaraă șș i vor fi
promovate de caă tre CNC la Feștivaluri de film, poșturi TV din tșaraă șș i ștraă inaă tate.



13-14 aprilie, CNC Moldova, îîn cooperare cu Ambașada Frantșei la Chișș inaă u, a
organizat la șediul CNC, un Atelier de lucru cu Marie-Claude Seveau, expert din
Frantșa (cu 35 ani de carieraă îîn cadrul CNC Frantșa), care a avut drept școp
perfectșionarea șcenariilor șș i a doșarelor participante la Concurșul de filme
documentare citat mai șuș.
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26-27-28 aprilie, la șediul CNC a avut loc un atelier de lucru cu Anne Schumann,
producaă toare/realizatoare din Frantșa, care a avut mașter-clașș-uri individuale cu
laureatșii concurșului de filme documentare.



17-22 aprilie, la Beijing a avut loc Conferinţa de Cooperare Internaţionalaă îîn
domeniul Audiovizualului. CNC Moldova a foșt invitataă șaă participe, alaă turi de
reprezentanţi a pește 20 de ţaă ri din îîntreaga lume. Directorul CNC a avut îîntrevederi
la inștitutșia omolog, Academia Mașș-Media, poșturile de televiziune șș i cașele de
productșie locale, Comitetele de Organizare a Feștivalurilor de Film din Beijing șș i
Shanghai, Ambașada RM din China – factori de decizie pentru lanșarea unor proiecte
comune de cooperare. S-a dișcutat la șubiectul initșieri coproducţiilor moldo-chineze,
promovarea șș i importul operelor cinematografice șș i programelor televizate din
ambele tșaări, facilitarea participaă rii la feștivalurile de film din China șș i Moldova,
șchimbul dintre ștudentși șș i cineașș ti etc.

Mai 2017:


Cu șprijinul CNC Moldova, la cea de-a XXI editșie a Feștivalului Filmului European
din Romaî nia, au foșt proiectate urmatoarele filme autohtone: “Paparuda” (L.
Lupu); “Menajerul” (R. Zaporojan); “Flutuluș” (I. Sadovșki). Feștivalul a foșt o
ocazie deoșebitaă pentru cineașș tii din tșara noaștraă șaă -șș i prezinte filmele publicului
cinefil dar șș i profeșionișș tilor din domeniu. La feștival a foșt prezentaă o delegatșie
din partea CNC Moldova, Directorul CNC a participat la finele proiectșiilor de film
la șeșiunea Q&A cu publicul prezent îîn șalaă . In cadrul vizitei au avut loc
îîntrevederi cu: Directorul Executiv al Feștivalului Internatșional de Film de la
Timișș oara Oana Giurgiu, cu care ș-a dișcutat la șubiectul participaă rii la feștival,
initșierea unor coproductșii moldo-romaî ne etc.; Foștul Director al Inștitutului
Romaî n din Chișș inaă u șș i al Departamentului Romaî ni de Pretutindeni, Petre Guran,
cu care ș-au dișcutat poșibilitaă tși de a ștabili relatșii cu cineașș tii din Romaî nia șș i
inștitutșii care ar purtea finantșa proiecte comune moldo-romaî ne; Ambașadorul
RM îîn Romaî nia, Mihai Gribincea, cu care ș-au dișcutat poșibilitaă tși de promovare a
cooperaă rii îîn domeniul cinematografiei dintre cele douaă tșaări, cu șprijinul
Ambașadei.



Centrul Natșional al Cinematografiei a gaă zduit la 02 mai, vizita dlui Jonathan
Wolfington, Atașș at de Preșaă al Ambașadei SUA îîn Republica Moldova, șș i a dnei
Tatiana Sanina, Așiștentaă Mașș-Media șș i Subventșii îîn șectșia Afaceri Publice din
cadrul mișiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii îîn Republica Moldova.
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Ambașada SUA ește dișpușaă șaă contribuie la șuștșinerea tinerelor talente șș i șaă șe
implice îîn initșiative menite șaă dezvolte cinematografia din Moldova. IÎn cadrul
îîntrevederii ș-au abordat mai multe initșiative de colaborare.


CNC a acordat șprijin pentru deșfaă șșurarea celei de-a XIV-a editșii a Feștivalului
Internatșional de Film Documentar CRONOGRAF – feștival de film internatșional
din tșara noaștraă , al caă rui preștigiu îîn plan extern șș i intern nu poate fi conteștat. IÎn
calitatea șa de partener general al evenimentului, CNC a acordat Premiul pentru
regie al Feștivalului CRONOGRAF: filmului “A baștard child”, coproductșie SuediaNorvegia, îîn regia lui Knutte Weșter.



12 mai, CNC a organizat o Seșiune de informare la șubiectul Moldova
Cinematograficaă , îîn cadrul caă reia a faă cut un raport cineașș tilor deșpre cum ș-a
deșfaă șș urat prima editșie a programului, a șolicitat opinia lor la șubiectul
urmaă toarelor proiectșii din cadrul programului îîn cauzaă .



22-24 mai, la șediul CNC a avut loc un training de formare îîn domeniul imaginii șș i
montajului cu Jaad GAILLET, expert din Frantșa, deștinat tinerilor cineașș ti din taraă
(inclușiv laureatșilor concurșului de filme documentare).



CNC a participat la proiectșia filmului “Paparuda” (L. Lupu) la AMTAP, la care a foșt
prezent Directorul Executiv al Inștitutului Francez Bruno Faucher, Ambașada
Frantșei la Chișș inaă u.

Iunie 2017:


IÎn conformitate cu prevederile pct. 19 șș i 20 al Regulamentului de finanţare a
Cinematografiei, aprobat prin Hotaă raî rea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu
modificaă rile șș i completaă rile ulterioare, CNC a șolicitat așociatșiilor din domeniul
induștriei cinematografice de a prezenta candidaturi îîn vederea includerii aceștora
îîn componentșa Comișiei de șelectșie a șcenariilor de film de fictșiune de lung șș i șcurt
metraj, film documentar de lung șș i șcurt metraj șș i film de animatșie de lung șș i șcurt
metraj, pentru șeșiunea de concurș 2017.

Iulie 2017:


CNC a lanșat Concurșul de Finantșare a proiectelor cinematografice 2017, a organizat
proceșul de activitate a Comișiei Tehnice șș i a Comișiei de Selectșie. Au foșt
receptșionate 22 de doșare, 15 doșare-au trecut pragul de șelectșie șș i au acumulat
șuficient punctaj pentru a fi declarate caî șș tigaă toare. Pe tot parcurșul deșfaă șș uraă rii
concurșului Comișia Tehnicaă a oferit conșultantșaă cineașș tilor la șubiectul procedurii
corecte de depunere a doșarelor.
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August 2017:


CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
organizarea Feștivalului de Filme Documentare pentru Schimbare Socialaă MOLDOX,
la Cahul.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
organizarea proiectșiei de film organizate de caă tre UCM, îîn cadrul Expozitșiei de carte
BookFeșt.



CNC a invitat Producaă torii Cașelor de Productșie, caî șștigaă tori ai Seșiunii de Finantșare a
proiectelor cinematografice 2017, la o șș edintșaă comunaă , la care au participat
reprezentantși ai Minișterelor Culturii șș i Finantșelor. IÎn cadrul îîntrunirii ș-a dișcutat
deșpre proceșul de realizare a productșiei de film șș i procedura de șemnare a
Contractelor de Finantșare CNC – Cașa de Productșie. Participantșii la șș edintșaă au puș îîn
dezbatere textul proiectului de Contract, cineașș tii venind cu propuneri șș i șugeștii
pentru eficientizarea aceștuia, de care ș-a luat notaă .



CNC a gaă zduit o șș edintșaă comunaă cu cineașș tii laureatși ai Concurșului de Filme
Documentare lanșat de caă tre Ambașada Frantșei la Chișș inaă u șș i CNC Moldova, la care
au participat dl. Jeremie Petit, Prim Conșilier al Ambașadei Frantșei, Sonya Medina,
producaă toare din Frantșa, Jaad Gaillet cineașt francez, echipa CNC. CNC a anuntșat
șumele deștinate finantșaării proiectelor caî șș tigaă toare. CNC a propuș caî șș tigaă torilor de
proiecte așiștentșaă profeșionalaă pentru toate perioadele de productșie: pregaă tirefilmare-montaj. Pe tot parcurșul deșfaă șș uraă rii proiectului, Sonya Medina a oferit
conșultatșii on-line din Frantșa, iar Jaad Gaillet a tșinut mașter-clașș-uri individuale
pentru totși laureatșii concurșului, îîn Chișș inaă u, îîn incinta CNC, paî naă la 6 șeptembrie
curent.



CNC Moldova șș i Moldova Film au șemnat primul Acord de Cooperare, a caă rui șubiect
îîl reprezintaă lanșarea îîn comun a unui proiect cinematografic multimedia, îîn școpul
promovaă rii iștoricului cinematografiei natșionale șș i a filmului moldoveneșc
(organizarea proiectșiilor de film îîn șș colile șș i cașele de culturaă din șatele șș i raioanele
Republicii Moldova, prin care șe va așigura acceșul la operele cinematografiei
natșionale pe tot teritoriul tșaării).
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Septembrie 2017:


La invitatșia Ambașadei SUA la Chișș inaă u șș i a organizatorilor Forului Kyiv Media Week,
îîn perioada 18-20 șeptembrie 2017, CNC a participat Kyiv Media Week 2017 –
platformaă regionalaă de contacte pentru profeșionișș tii din induștria cinematograficaă ,
media șș i audiovizual. IÎn cadrul evenimentului, CNC a participat la Mașa Rotundaă
Moldova – Ucraina dedicataă cooperaă rii dintre cele doua tșaări îîn șfera media șș i
cinematografie, cu titlul: “Induștria de Productșie TV șș i Film din Ucraina șș i Moldova:
șchimb de experientșaă șș i identificarea oportunitaă tșilor de cooperare, îîntr-un mediu
legișlativ îîn continuaă șchimbare”. La Kiev a foșt șemnat primul Memorandum de
Cooperare dintre Centrul Natșional al Cinematografiei din Republica Moldova șș i
Agentșia de Stat pentru Film din Ucraina, de caă tre Valeriu Jereghi șș i omologul șaă u
ucrainean Pylyp Illienco.



Vizita CNC îîn Eștonia, îîn cadrul caă reia au avut loc îîntrevederi cu Edith Sepp,
(Director Eștonian Film Inștitute), Elari Lend, (Project Manager la Tallin Univerșity);
Eva Naripea, (Directoarea Arhivei de Film din Eștonia). IÎn cadrul îîntrevederii cu
Edith Sepp, (Director Eștonian Film Inștitute), ș-a convenit așupra șemnaă rii unui
Acord de Cooperare dintre CNC Moldova șș i Eștonian Film Inștitute, precum șș i
organizarea Zilelor Filmului Eștonian la Chișș inaă u șș i Zilelor Filmului Moldoveneșc îîn
Eștonia. De așemenea, pe data de 26 șeptembrie curent, la Tallin, Eștonia, a foșt
prezentat proiectul “Moldova Cinematograficaă ”, cu șuportul Ambașadei Republicii
Moldova îîn Eștonia (Ambașador Inga Ioneșii) șș i Tallin Univerșity.

Octombrie 2017:


CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
deșfaă șș urarea celei de-a 3 editșii a Feștivalului de Film Romaî neșc la Chișș inaă u,
organizat de caă tre Alternativ Cinema.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar emișiunii
dedicate cinematografiei – “Kinopop”, a AO Conșumatorilor de Artaă “AOCA”.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
participarea cineaștului Ion Donicaă la Bergen International Film Feștival.
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CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
participarea cineaștului Alexandru Curilov la Feștivalul de Film de Animatșie din
Slovenia.



Directorul CNC Valeriu Jereghi a avut o îîntrevedere cu Dragoșș Vicol, Preșș edintele
Conșiliului Coordonator al Audiovizualului, la care au participat șș i altși membri ai
echipei CNC șș i CCA. IÎn cadrul îîntrevederii, paă rtșile au dișcutat deșpre neceșitatea
ștabilirii contactelor profeșionale dintre cele doua inștitutșii. V. Jereghi a șolicitat CCA
șprijin pentru promovarea initșiativei CNC de a ștabili practica difuzaă rii operelor
cinematografice autohtone la poșturile de televiziune locale, îîn conditșii care șaă
avantajeze toate paă rtșile implicate. De așemenea, CNC conșideraă neceșaraă crearea
conditșiilor pentru lanșarea coproductșiilor dintre ștudiorile cinematografice șș i
poșturile TV locale. D. Vicol a șubliniat deșchiderea inștitutșiei pe care o conduce
pentru cooperarea cu CNC, a apreciat importantșa șș i “timing-ul” perfect a initșiativelor
propușe, care vor fi ștudiate de caă tre expertșii CCA. Preșș edintele CCA a venit cu
propuneri concrete de impulșionare a relatșiilor de cooperare dintre CNC, CCA,
cineașș ti șș i radiodifuzorii locali. El mentșionat caă îîn conformitate cu noile prevederi,
din 1 octombrie curent, radiodifuzorii șunt obligatși prin lege șaă difuzeze produș
autohton cel putșin opt ore din volumul zilnic de emișie, exclușiv îîn intervalul orelor
06:00-24:00, ceea ce face initșiativa CNC extrem de binevenitaă . Participantșii la
îîntrevedere au mentșionat caă îîn conditșiile îîn care, crearea șș i promovarea produșului
autohton ește aștaă zi o prioritate pentru tșara noaștraă șș i coreșpunde normelor
recomandate de partenerii de dezvoltare europeni, o colaborare dintre cineașș tii
autohtoni șș i poșturile de televiziune locale ar fi beneficaă ambelor paă rtși șș i ar acorda
domeniul cinematografiei la ștandardele internatșionale. Paă rtșile au convenit șaă elaboreze
un plan comun de actșiuni, îîn vederea implementaă rii practice a initșiativelor propușe.

Noiembrie 2017:


CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
organizarea Feștivalului-Concurș Debut, organizat de caă tre AO “Centrul Studentșeșc
Creativitate șș i Talent”, îîn parteneriat cu AMTAP șș i UCM.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
organizarea evenimentului dedicat 65 ani de la fondarea Moldova Film șș i 55 ani de
la fondarea Uniunii Cineașș tilor, organizat de caă tre MF șș i UCM.
8



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
deșfaă șș urarea Zilelor Filmului Moldoveneșc la Orhei, organizat de caă tre “AOCA”.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
organizarea evenimentului “Kinoteca Caă laă toare” îîn ș.Maă șș caă utși, organizat de Nahaba
Studio.



CNC a ștudiat Doșarul, șș i prin Decizia Conșiliului, a oferit șprijin financiar pentru
proiectul “Documentarea Fotograficaă a Fenomenului Cinematografiei din Republica
Moldova”, organizat de caă tre AO “A-DOF”.

Decembrie 2017


Conform Acordului de colaborare îîntre CNC Moldova șș i CNC Romaî nia din data de 19
decembrie 2016, a foșt lanșataă prima editșie a “Galei Filmului Romaî neșc pentru copii
îîn Moldova”, organizataă de Uniunea Cineașș tilor din Moldova, cu șprijinul CNC
Moldova șș i CNC-Romaî nia.



Cu șprijinul CNC îîn perioada 18-19 Decembrie 2017, un grup de producaă tori
independenţi din Republica Moldova (10 perșoane) au participat la șeminarul Meet
the Producerș (Cunoaşte Producaă torii), la Bucureșș ti, dedicat producţiei moderne de
film. Seminarul a foșt organizat îîn premieraă de caă tre: A.O. AJE Moldova îîn parteneriat
cu UNATC I.L. Caragiale șș i a avut drept școp ștabilirea unui network de comunicare
dintre tinerii cineașș ti ai ambelor tșaări, promovarea cooperaă rii îîn domeniul
cinematografiei, îîncurajarea coproductșiilor moldo-romaî ne. Pentru participare, au
aplicat cineaşti, producaă tori independenţi, intereșatși șaă -șș i realizeze ideile lor de film
prin co-producţii. Activitaă ţile din cadrul șeminarului, au foșt ștabilite de comun
acord cu partenerul romaî n – UNATC “I. L. Caragiale”.

Cele douaă zile pline de

activitaă ţi au foșt o ocazie ineditaă pentru producaă torii noştri de a-șș i ștabili relaţii îîn
mod direct şi de a cunoașș te piaţa cinematograficaă romaî naă . Programul a incluș o
mașaă rotundaă cu tinerii cineaşti şi producaă tori din Republica Moldova șș i
producaă torii independentși romaî ni, deplașaă ri la CineLab Romaî nia șș i Studiourile
cinematografice Buftea, proiecţii de filme şi un colaj a caî torva filme actuale din
Moldova şi Romaî nia, dezbateri şi șeșiuni Q/A.


La invitatșia paă rtșii georgiene, CNC a participat la cea de-a 16 Editșie a Feștivalului de
Film din Tbiliși, la care au foșt prezentși reprezentantși ai filmului din diferite tșaări,
Miniștrul Culturii al Georgiei, corpul diplomatic acreditat îîn Georgia etc. IÎn cadrul
9

vizitei la Tbiliși a avut loc o îîntrevedere cu David Vașhadze, Sș eful Departamentului
Relatșii Externe al Georgian Film Center, îîn care ș-a dișcutat referitor la oportunitatea
privind șemnarea unui Acord de Colaborare dintre CNC-urile ambelor tșaări. IÎn cadrul
Feștivalului a avut loc Seminarul la șubiectul politicii Cașh-Rebate îîn Georgia, care
prevede o nouaă politicaă financiaraă privind finantșarea productșiilor cinematografice .
Georgia a lanșat programul Cașh Rabate care functșioneazaă șimilar cu șubventșiile
șau granturile, șș i șunt achitate șocietaă tșilor ștraă ine de productșie îîn procente (20-25%
îîn Georgia). Participarea la Seminar a avut drept școp ștudierea experientșei Georgiei
îîn aceșt domeniu.


CNC a efectuat o vizitaă la CNC Romaî nia, îîn cadrul caă reia am foșt invitatși șaă așiștaă m la
activitatea Secretariatului Tehnic al CNC Romaî nia la momentul receptșionaă rii
Doșarelor pentru concurșul de Finantșare, experientșaă foarte utilaă nouaă . Urmare
vizitei, am preluat de la partea Romaî naă un șș ir de șugeștii șș i recomandaă ri, care va
îîmbunaă taă tși

șș i

ajușta

șubștantșial

componenta

adminiștrativaă

a

activitaă tșii

Secretariatului Tehnic al CNC Moldova.


A foșt lanșataă Seșiunea de Finantșare 2018.



A foșt remișaă o adreșare caă tre toate așociatșiile și ONG-urile din domeniu, cu
șolicitarea de a îînnainta propuneri pentru membrii Comișiei de Selectșie a șcenariilor
pentru Seșiunea de Finantșare 2018.

Pe parcurșul unui an de activitate, CNC a elaborat șș i a remiș îîn adreșa Minișterului
Culturii urmaă toarele documente:
1. Regulamentul de Finantșare a induștriei cinematografice (cu Anexe) care ștabileșc
principiile, procedura șș i modalitaă tșile de finantșare a proiectelor cinematografice
naţionale.
2. Proiectul Regulamentului de funcţionare a Regiștrului de Film.
3. Proiectul de Modificaă ri pentru Legea Cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014.
De așemenea, pe parcurșul anului 2017, CNC a elaborat șș i continuaă șaă perfectșioneze:
1. Regulamentul intern al CNC Moldova.
2. Proiectul Regulamentului de funcţionare a Arhivei Naţionale de Film.
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