
Nr. 

d/o 
 Obiective Statut 

( la data aprobării 

Planului) 

Termen – limită 

de realizare 

Acțiuni 

1. Organizarea Concursului de finanțare 
2018 

În curs de desfășurare 15 ianuarie - Recepționarea dosarelor  
- Anunțarea rezultatelor 
- Semnarea contractelor de finanțare cu 

căștigătorii concursului. 

2. Proiecția primelor 5 filme realizate cu 
suporul financiar CNC Moldova 

În curs de desfășurare 31 ianuarie  - Difuzarea filmelor: 
1. “Fântânile” regia R. Zaporojan 
2. “Spectrum” regia I. Sadovki 
3. „Cer variabil fără precipitații” regia                    

V.  Andriuță 
4. „Mașina lui Cendric”  regia A. Curilov 
5. „Nouă vieții” regia I. Naniev. 

3. Prezentarea pentru aprobare a 
modificărilor și completării a proiectului 
de Lege  Nr. 116 din 03.07.2014  

Proiectul de lege este 
elaborat și transmis  la MECC. 

Iunie  2018  

4. Prezentarea pentru aprobare și punerea 
în funcție a Reglamentului Registrului 
cinematografic 

Varianta de proiect a 
Regulamentului este 
elaborată și trimisă la MECC 

 - Organizarea dezbaterelor publice cu 
specialiști din domeniu. 
 

5. Prezentarea pentru aprobare și punerea 
în funcție a Regulamentului  Arhivei de 
Film 

Varianta de proiect a 
Regulamentului este 
elaborată si trimisă la MECC 

 - Organizarea ședinței  în comun cu 
reprezentanții altor arhive/insituții  care au în 
posesie filme moldovenești. 

- Identificarea arhivelor din exterior care dețin 
filmele moldovenești. 

- Identificarea metodelor de  repatriere a 
filmelor moldovenești , precum și digitalizarea 
lor. 

6.  Difinitivarea și aprobarea modificărilor în 
Regulamentului de Finanțare a 
cinematografiei 

În curs de elaborare aprilie  2018 - Prezentarea institutiei superioare noile 
modificări al Regulementului de finanțare a 
cinematografiei.  

7. Elaborarea și punerea în aplicare a unui 
proiect privind implementarea politicii 

În curs de elaborare Iunie  2018 - Organizarea sesiunii de informare cu 
reprezentanții din țarile care au implememtat 



cash-rabate. această politică ( Georgia, Estonia,etc. ). 
- Organizarea dezbaterelor publice cu 

reprezentanții MECC și reprezentanții din 
domeniul cinematografic. 
 

8. Semnarea Acordului de Colaborare cu  
Estonian Film Institute 

În curs de elaborare mai 2018 - Invitația în RM a Directoarei EFI. 

9. Implementarea Acordului de Colaborare 
dintre CNC Moldova și CNC România 

În curs de desfășurare decembrie 2018 - Participarea la festivaluri si evenimente 
cinematografice în România și România 

- Organizarea Galei Filmului Românesc pentru 
Copii în Moldova 

- Susținerea financiară privind organizarea 
masterclasurilor, workshop-uri ș.a. a 
cineaștilor în România și în Moldova 
. 

10. Implementarea Memorandului de 
Colaborare dintre CNC Moldova și 
Agenția de Stat din Ucraina 

În curs de desfășurare decembrie 2018 - Participarea la festivaluri și evenimente 
cinematografice în Ucraina . 

- Susținerea financiară privind organizarea 
masterclass-uri, workshop-uri ș.a. a 
cineaștilor în Ucraina și Moldova. 

11. Promovarea cinematografiei  
moldovenești 

În curs de elaborare decembrie 2018 - Susținerea financiară a  
festivalurilor,evenimentelor cinematografice 
pe teritoriul RM și participarea cineaștilor la 
festivaluri internaționale. 

12. Semnarea Acordului de Colaboarea dintre 
CNC Moldova și CCA Moldova 

În curs de elaborare aprilie 2018 - Pregătirea Acordului de Coloborare. 

     

 

 


