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  NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul Proiectului de  act normativ 

 

HOTĂRÂRE  

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 

industriei cinematografice 
 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Prin  Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020, Guvernul României îşi 

propune "creşterea economică şi consolidarea sustenabilităţii fiscal-bugetare prin 

majorarea semnificativă a investiţiilor". 

Având în vedere prevederile: 

- art. 54 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 651/2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr. L 187 din 26.06.2014, 

- Comunicării Comisiei privind ajutoarele de stat pentru filme şi alte opere 

audiovizuale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 332 din 

15.11.2013, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea 

nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

1. Descrierea situaţiei actuale. 

România deţine un potenţial cinematografic însemnat, beneficiind de cineaşti foarte 

talentaţi, locuri de filmare variate şi ofertante, cinematografia românească 

bucurându-se de o imagine pozitivă, ca urmare a recunoaşterii internaţionale din 

ultimii ani. Preocuparea statului în acest domeniu urmăreşte stimularea şi susţinerea 

producţiei de filme, prin încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, 

finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor romaneşti sau realizate cu 

participare românească.  

 

Obiectivele generale ale statului în sectorul cinematografiei urmăresc susţinerea 

industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări competitivitatea pe plan 

internaţional şi revigorarea reţelei cinematografice naţionale, prin realizarea 

filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori, 

dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale. 
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2. Schimbări preconizate 

Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmăreşte atingerea următoarelor 
obiective: 

a) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; 

b) susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone;    

c) crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe; 

d) promovarea identităţii culturale naţionale şi a minoritaţilor naţionale din 

România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul 

mondial de valori; 

e) sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 

Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la 31 

decembrie 2020, acoperind maxim 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia 

de film efectuate pe teritoriul României pe baza unui buget anual de 50 milioane 

euro. 

Prezenta schemă de ajutor de stat se acordă în condiţiile prezentei hotărâri, astfel: 

a) Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor 

eligibile cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate 

de dezvoltarea proiectelor de film şi producţie de film în România precum şi cu 

onorariile, salariile şi alte plăţi către persoane fizice aferente implementării 

proiectului; 

b) Alocări financiare nerambursabile în cuantum 10% peste alocarea de bază, cu 

condiţia promovării turistice a unei zonei geografice, a unui oraş sau a României 

în cadrul aceleaşi producţii cinematografice; 

 

3. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de  act normativ 

1. Impact macro-economic:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social: 
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Nu este cazul. 

4. Impact asupra mediului: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mil. lei - 

Indicatori   

 Media 

pe 

 4 ani 
Anul 

curent 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

 

     

a) buget de stat, din acestea:       

(i) impozit pe venituri din 

salarii 
      

(ii) impozit pe profit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
      

(i) contribuţii de asigurări       

2) Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acestea:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3)Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
      

a) a) buget de stat       

b) b) bugete locale       

4)Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 
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cheltuielilor bugetare 

5) Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6) Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7) Alte informaţii  
 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de  act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor de act normativ: 

 a. Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act normativ: 

Nu este cazul. 

b. acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Nu este cazul. 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 

comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul actului normativ 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de  act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului 

act normativ:  

Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice:  

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii: 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către Comisia 

Naţională de Strategie şi Prognoză – realizarea studiilor de fundamentare 

2. Alte informaţii:  

Nu au fost identificate 
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Având în vedere cele de mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre a 

guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 

industriei cinematografice. 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL 

GUVERNULUI 

PREŞEDINTELE COMISIEI 

NAŢIONALE DE STRATEGIE ŞI 

PROGNOZĂ 

 

Andreea - Ioana LAMBRU Ion GHIZDEANU 

 

 

AVIZAT 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR 

PUBLICE 

MINISTRUL CULTURII ŞI 

IDENTITĂTII NAŢIONALE 

 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI George IVAŞCU 

 

 

 

 MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 Tudorel TOADER 

 


