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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 La aproape două luni de la lansarea primei sesiuni de depunere a 
proiectelor cinematografice,  iniţiativa Guvernului României de adoptare 
a  Hotărârii  nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea industriei cinematografice s-a bucurat de interesul 
sporit al celor care activează în acest domeniu. 

 Până la data de 3 decembrie 2018, a fost depus un număr de 17 
cereri de finanţare în valoare totală de 110.181.175,51 lei, din care 6 au 
fost aprobate, valoarea ajutorului de stat aprobat ridicându-se la 
39.923696,37 lei. Un număr de  10 cereri de finanţare care au solicitat 
un ajutor de stat în valoare de 65.265.836,06 lei se află încă în analiză. 

 Dintre proiectele depuse sunt de evidenţiat proiectele cu participare 
internaţională semnificativă care au în distribuţie  actori cu succes de 
box-office precum Gerard Butler, Keira Knightley, Olivia Munn, Jean 
Reno, Steven Seagal sau Nicolas Cage. 

 Proiectele cinematografice sunt în marea lor majoritate co-
producţii în parteneriat cu companii din România ceea ce înseamnă 
angrenarea capacităţilor autohtone în crearea unor produse culturale care 
vor intra în circuitul internaţional. Este de subliniat că  toate producţiile 
vor avea pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, 
precizarea: "Film realizat cu sprijinul Guvernului României". 
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 Obiectivele urmărite, odată cu introducerea acestui nou mecanism 
de sprijin, au fost atinse de Guvern care a reușit să aducă România în 
prim-planul lumii artistice promovând atât peisajele, tradițiile și valorile 
noastre naționale, cât și specialiștii care activează în industriile creative. 

 Cuantumul bugetului iniţial al schemei de ajutor de stat a fost de 
60 de milioane de lei, dar prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului, nr. 101 din 23 noiembrie 2018, cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 999/27.XI.2018, acesta a fost suplimentat. 

 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) anunţă ca 
valoarea totală a creditelor de angajament aprobate pentru anul 2018 în 
limita cărora se analizează cererile pentru finanţare este în prezent de 
232 milioane lei.  

  


