
Anunț 

cu privire la finanțarea altor genuri de activitate din 

domeniul cinematografiei pentru anul 2018 

 

Centrul Naţional al Cinematografiei, din subordinea Ministerului Culturii, aduce la 

cunoștință despre lansarea recepționării dosarelor pentru finanțarea altor genuri de activitate din 

domeniul cinematografiei începând cu 15 ianuarie 2018,  conform prevederilor cap. X al 

Regulamentului de finanţare a Cinematografiei aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 

din 04.12.2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform Hotărârii Consiliului CNC Nr. 37/17 din 28 Decembrie 2017, cuantumul pentru 

finanțarea altor genuri de activitate din domeniul cinematografiei pentru anul 2018 se stabilește 

în mărime de 1(unu) mln. lei, procedură care se va încadra în termenii exercițiului financiar 

pentru anul curent.  

Alocațiile de la bugetul de stat destinate finanțării altor domenii ale cinematografiei pot fi 

utilizate pentru următoarele genuri de activități: 

1) promovarea cinematografiei prin organizarea de seminare, ateliere pentru 

scenariști, regizori, operatori, actori, participare la master–class pe plan național și 

internațional; 

2) organizarea festivalurilor și a evenimentelor cinematografice în Republica 

Moldova; 

3) promovarea pe plan internațional a cinematografiei prin participarea 

filmelor autohtone și a cineaștilor din Republica Moldova în cadrul târgurilor și 

festivalurilor internaționale de film; 

4) restaurarea și digitizarea filmelor și a materialelor din Arhiva Națională de 

Film. 

Pot solicita finanțare persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul 

cinematografiei și întrunesc următoarele cerințe: 

1) sunt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova; 

2) sunt în baza de date a Centrului Național al Cinematografiei. 

 Pentru a beneficia de finanțare solicitantul va depune următoarele acte:  

1) cererea la care sunt anexate datele solicitantului; 

2) proiectul acțiunii/activității programate cu argumentările privind oportunitatea sau 

importanța acțiunii; 

3) devizul de cheltuieli care va include toate categoriile de cheltuieli prevăzute; 

4) planul de organizare și desfășurare a acțiunii cu toată informația relevantă.  

 n limita bugetului disponibil, Consiliul adoptă cu majoritate simplă hotărîrea cu privire la 

cuantumul de finanțare. Centrul Național al Cinematografiei, în baza Hotărîrii Consiliului, 

încheie cu beneficiarul contractul de finanţare. 

Dosarele  pentru finanțarea altor genuri de activitate din domeniul cinematografiei se 

depun în limba de stat a Republicii Moldova şi se recepționează începând cu data de 15-31 

ianuarie 2018  pe adresa: mun. Chișinău, str. Columna, nr. 102, program zilnic: 10.00 – 12.30. 

Zile de odihnă: sâmbătă şi duminică.  

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la tel. 022 829 721. 

 

 

 


