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A CTE

ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
AL E A M I N ISTRATIEI
PUBLICE CENTRALE
,
COMISIA NATIONALA DE STRATEGIE $1 PROGNOZA

~i

ORDIN
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul pre~edintelui Comisiei Nationale de Strateg·ie
Prognoza nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selectie a beneficiarilor ~i a proiectelor
~i structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice,
in temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonan~a Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea ~i functionarea Comisiei
Nationale de Strategie ~i Prognoza, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
pre~e d intele

Comisiei Nationale de Strategie !?i Prognoza emite prezentul ordin.

Articol unic. -Anexa nr. 1 la Ordinul pre~edintelui Comisiei
Nationale de Strategie ~i Prognoza nr. 202/2018 privind
stabilirea Procedurii de selectie a beneficiarilor ~i a proiectelor ~i
structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind
cheltuielile eligibile, publicat in Monitorul Oficial al Rom€miei,
Partea I, nr. 741 din 28 august 2018, se completeaza dupa cum
urmeaza:
Pre~edintele

Bucure~ti ,

- La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
,,(6) Cererile de acord pentru finantare depuse ~i
nesolutionate pan a la finalul anului pentru care a fost deschisa
o sesiune de inregistrare vor fi analizate ~i solution ate in anul
urmator in limitele creditelor de angajament ~i bugetare stabilite
in conditiile legii."

Comisiei Na~ionale de Strategie
Ion Ghizdeanu

~i

Prognoza,

27 decembrie 2018.
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