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nr. 651/2014 al Comisiei din 7 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
articolelor 107 !?i 1
din tratat,
Tn Jurnalul Oficiai al Uniunii
seria L,
filme :;;1 alte opere

Tn Jurnalul Oficial al

Uniunii
nr.
de stat, precum ;:;i
nr. 20/2015, cu
modlficarile ulterioare,
Tn temeiul art. 108 din Constitutia
Guvernului nr. 22/2007
9i

al art. 1 alin. (1) ;:;1 art. 3 alin. (1) pet. 25
de Strategie ;:;i
hotarare.

ARTICOLUL 1

(1) Prezenta hotarare instituie 0 schema

de
de notificare catre Comisia
art 54 din

de la
Tn conformitate cu
(UE) nr. 651/2014, cu modlf:carile;:;1
(2) Furnizorul
scheme

de

Irn'~.::;~m!'\

;:;1
Scopul schemei de ajutor de stat II
culturii de film ;:;i
de film Tr, Romania, constand atat Tn
filme
cum sunt definite la art. 1 d~n
39/2005
aprobata cu modificari 91
modificarile 9i
audlovizuale astfel
asupra
straine.
rn~'rt',oto atingerea
(4) Prin acordarea
urmatoarelor obiective:
a) dezvoltarea
europene 9i

orice er,titate care desfa;:;oara 0 activitate
de modul Tn care
indiferent de statutul sau
este finantata sau de
unui scop lucrativ al
e) data'
- data la care
beneflciarului Tn
national
Tn cazul de
aj
este data semnarii Acordului de
beneficiar ;:;i furnizorul de ajutor de stat;
cheltuieli care, potrivit
d) cheltuieli
constituie baza de calcul
de stat ce
fi acordat;
cheltuieli
proiectelor, care nu S8
f) Acord de
Comisia
pe de 0

b) sustinerea
de
Tn vederea
autohtone
film;
c) crearea de noi locuri de munca in industriile creative 9i
cele conexe;
d) promovarea
cultura!e nationale ;:;i a minoritatilor
;:;i
din Romania
realizarea filmelor
promovarea Tn circuitu! mondial de
e) sprijinirea formarii profesiona1e Tn domeniul industriei
filmului.

unii dintre a"")~I<ll1
(alta
mai multde

<:,,("'::; 1·," t"

ARTICOLUL 2

In sensul ""'"7C'ht,o,
au urmatoarele
a) ajutor de stat
toate criteriile
Uniunii

termenii ;=;i

de mai jos

arice masura de

1 Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 Tn ceea ce
de notificare pentru ajutoarele pentru
~i pentru conservarea patrimoniului,
aerooor:uare
de ajutoare
ae
pentru
nfras!ructudle
agremec;, f"',ultifunc\ionale, pret\,um ~i
nr 702/2014 in
prive~te ealcularea
eligibile,
Oneial al Uniunii
Regulamentului

infrastructurile portuare 9;
sportive 9i pentru
de mod'ficare a
din 20 iunie 2017.
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care nu este un IMM, atunci
al

ARTICOLUL

care fac obiectul unui ordin de recuperare
urma unei decizii anterJoare a
care un
este declarat
ad-hoc Tn favoarea unei
astfel cum
la lit.

ARTICOLUL3

Tn cazul carora acordarea de
ca beneflciarul sa alba sediul in
Romania sau sa fie
Tn Romania. Cu
toate acestea,
de a avea un sediu sau 0 sucursala Tn
statui membru care acorda
la momentul
Tn cazul carora acordarea de
ca beneficiarul sa u~:lizeze bunuri
ARTICOLUL6

a) au obiect
jar, in cazul intreprinderilor romane, sun! Tnscrise Tn
de
metraj
sau
filme de televiziune sau de
serial de televiziune pai\ial sau Tn
pe teritoriul

;;;1

ARTICOLUL4

(1 )

de stat acordat Tn baza

scheme consla

Tn:
cu
ocazionate
de film In
precum ;;;i cu onorariile,
catre persoane fizice aferente
b)

alocari financiare nerambursabile In cuantum de 10%
alocarea de baza, cu
) se acorda In
Tn
al
se reallzeaza
ca valoarea cheltuieiilor care fac
de teritorializare sa
80%
De asemenea,
vor
acordat productiei pe teritoriul
10

EB1TDA, Ca:;;tigul 7nainte de dcbanzi, rate, depreciere

amortizare.

straini trebUie sa fie semnat un
sau acord de
servicii cu un

consolidat
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dobanda 91 alte comisioane aferente
trebuie sa
care intervin dintr-un contract de
cu

k) arice alte cheltuieli care intervin
nu sud relevante
I) cheltuieli

10
schema.
ARTlCOLUL9

ARTICOLUL 7

Modalitatea de acordare

scheme nu sunt
sau unor parti
pentru
Tn temeiul

AF<.T1COLUL 10

ARTlCOLUL8

Tn conformitate cu
651/2014,

de

semnarea
respectarea tuturar
schema, pentru
ARTICOLUL 11

nu vor fi considerate
alocarii financiare

cu
care nu sSoint relevante
cu

de audit va fi ernis de catre 0 societate de audit
dovedita Tn domeniul auditat de minimum 3 ani,
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Auditorul
va
la modul
realizare a
documentele analizate, cat 9i mE~toljolDq
Comisia
de
verificari
sau
clarificarea
(6) Comisia
91
sa
eererea de
in eel mull 10 zile de la data la care
raportul de audit este complet. Tn masura In care concluzlile
de audit sun!
Comisia
de

91
Comisiei
(7) Plata efectiva se va realizC\ In termen de cel mult 120 de
cerer!i de
astfe! cum a fost
zile de !a data
confirmata in
de caire auditor, Tn (emeiul
artico!.
AR~~ICOLUL

ARTICOLUL 13
Pragut de notificare

Prezenta schema esle considerata
de notificare cat
euro pe schema,
ARTICOLUL 14
Efectul stimulativ

(1) Prezenta schema se
efect stimulativ.
Se considera ca

numai

care au un

inainte de

1

caire 0
structura organizatorica a
ordin

finantarii publice necesare
ARTICOLUL 15

Comisia de selectie va purta denumirea
Film in Romania".

(1) Pentru a stabili daca
maxime ale
sunt
considerare vafoarea totala a
activitatea sau

de notificare si
va' fi luata Tn
de stat acordate
de 3JUIOr.
identificabile eX(~e!:ftate prill

de

pe cea
ARTICOLUL 16

comisia de
vor
certificarea
care urmeaza sa fie
beneficiarilor. In niciun caz nu se va putea hotari plata unei sume
de
hotarare.
al Comisiei
al pre:;;edintelui
9i va fi publicat pe
la
Tn
in
contenciosului administrcttiv nr.
f'nl"nrlICTOln.o ulterioare.

asumate in vederea
catre autoritatea
de stat a m,3surilor necesare in
de stat, inclusiv a dobanzilor
conformitate cu
de
nr,77/2014

de stat,
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rezuita ca nu au fost
de stat. In
furnizor nu Gtarifica as()8C;I8Ie

filmului
ca filmul
financia, at GUlfernului Romaniei,
text: "Film reatizat cu
Guvernului
20 de

recuperarea
de stat, furnizorul are
zile lucratoare,
ordin,
care vor tI transmise
termen de 5 zile lucratoare de Ie
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