ANUNȚ
referitor la organizarea și desfășurarea concursului
de finanțare a proiectelor cinematografice pentru sesiunea anului 2018
Centrul Naţional al Cinematografiei, din subordinea Ministerului Culturii, anunță organizarea și
desfășurarea concursului pentru finanțarea proiectelor cinematografice. Cuantumul pentru concursul
proiectelor cinematografice pentru anul 2018 se stabilește în mărime de 5 (cinci) mln. lei, conform
Hotărîrii Consiliului CNC Nr. 37/17 din 28 decembrie 2017.
Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr. 116 din
03.07.2014, Regulamentului de finanţare a Cinematografiei și Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei publice CNC, aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 din 04.12.2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Se admit la concursul următoarele categorii de proiecte:
1) producție film de ficțiune de lung metraj;
2) producție film de ficțiune scurt metraj;
3) producție film documentar de lung metraj;
4) producție film documentar de scurt metraj;
5) producție film de animație de lung metraj;
6) producție film de animație de scurt metraj;
7) producția de film în proces de finalizare a proiectului;
8) dezvoltarea de proiect pentru film de ficțiune de lung metraj;
9) dezvoltarea de proiect pentru film documentar de lung metraj;
10) dezvoltarea de proiect pentru film de animație de lung metraj.
La concurs pot participa persoanele juridice autorizate care au drept activitate de bază producția de
film și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1) sunt rezidenți fiscali în Republica Moldova;
2) sunt incluși în baza de date a Centrului Național al Cinematografiei;
3) dețin contractul de autor între producător şi autorul scenariului, precum şi între producător şi
regizor, care atestă cesiunea exclusivă către producător a drepturilor de realizare şi exploatare a filmului
respectiv.
Nu sunt admise la concursul de selecție pentru a beneficia de finanțare persoanele juridice în
următoarele condiții:
1) nu dețin o cotă – parte în proiectul înaintat;
2) au datorii la bugetul de stat la data depunerii dosarelor;
3) nu și-au onorat angajamentele conform contractului încheiat cu Centrul Național al
Cinematografiei;
4) au beneficiat de finanțare de stat și la momentul respectiv au cel mult două proiecte nerealizate
în termenele prevăzute în contract, în cazul regizorilor.
Procedura organizării și desfăşurării concursului proiectelor cinematografice este prevăzută de
Regulamentul de finanţare a Cinematografiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 846 din
04.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele la concursul proiectelor cinematografice se depun la Secretariatul tehnic al concursului în
limba de stat a Republicii Moldova şi se recepționează în perioada 15 ianuarie 2018 – 30 ianuarie 2018
(data-limită) pe adresa: mun. Chișinău, str. Columna, nr.102, program de recepționare: luni-vineri între
orele 10:00-12:00 și 14:00-16.00. Zile de odihnă: sâmbătă şi duminică. Proiectele prezentate după
data–limită nu sunt admise la concurs.
Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a concursului în cauză pot fi solicitate de
la membrii Secretariatului tehnic al concursului la numărul de telefon 022 829 721.

