
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\20338\20338-redactat-ro.docx 

Pentru modificarea punctului 8 din anexa nr. 3 

 la Hotărîrea Guvernului nr. 846/2015 privind punerea în aplicare  

a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014 

------------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Legea cinematografiei nr. 116/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 217-222, art. 467), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Punctul 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 846/2015 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014 (Monitorul 

Oficial al Republicii  Moldova, 2015, nr. 332-339, art. 949) va  avea  următorul 

cuprins: 

„8. Perioada de prezentare a dosarelor pentru concursul proiectelor 

cinematografice este cuprinsă între 1 octombrie şi 15 octombrie. Proiectele 

prezentate după data-limită nu sînt admise la concurs. Concursul proiectelor 

cinematografice urmează să se desfășoare în  anul anterior anului  de finanțare.” 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

  



Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului 
cu privire la modificarea p anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului

nr. 846 /2015

1. Denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului actului normativ

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării este autorul proiectului hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 846 /2015, privind Regulamentul de finanţare a cinematografiei.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 846 /2015 rezultă din necesitatea armonizării legislaţiei în 

vigoare. Propunerea de modificare a pct. 8 al Regulamentului de finanţare a 

cinematografiei, vine la solicitarea Consiliului Centrului Naţional al 

Cinematografiei. Această modificare este dictată de o necesitate practică, care a fost 

semnalată în urma experienţei acumulate în primii doi ani de finanţare a proiectelor 

cinematografice, din care s-a stabilit că pentru activitatea secretariatului tehnic, 

evaluarea scenariilor şi anunţarea rezultatelor de către Comisie şi Consiliul Centrului 

Naţional al Cinematografiei e nevoie de aproximativ 3 luni.

Astfel, conform perioadei actuale, 15-31 ianuarie, sursele financiare pot fi 

virate pe conturile beneficiarilor doar în luna aprilie a fiecărui an, ceea ce 

tergiversează cu 4 luni lansările producţiei de film. în contextul în care banii utilizaţi 

trebuie raportaţi până la 31 decembrie a fiecărui an, obţinerea finanţării de către 

casele de producţie tocmai în aprilie este incompatibil cu planul de producţie.

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul prevede modificări în: anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 846 / 2015



privind Regulamentul de finanţare a cinematografiei, va avea următorul cuprins:

”8. Perioada de prezentare a dosarelor pentru concursul proiectelor cinematografice 

este cuprinsă între 1 octombrie şi 15 octombrie. Proiectele prezentate după data- 

limită nu sunt admise la concurs. Concursul proiectelor cinematografice urmează să 

se desfăşoare în anul anterior anului de finanţare”.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normative în vigoare

Proiectul se încadrează în sistemul actelor normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Ca etapă premergătoare elaborării prezentului proiect, a fost consultat Centrul 

Naţional al Cinematografiei.

Raportul de expertiză anticorupţie constată că interesele promovate în proiect sunt 

conforme interesului public.. Textul proiectului întruneşte cerinţele prevăzute de 

art.54 din Legea nr. 100/2017.
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