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COMiSIA DE STRATEGIE 

Avand Tn vedere ca' 
filmul cinematografic sau opera a "produs cultural" este finit a! unor luerari artistice 

tehnice specifice domeniului (care au ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de seriale de televiziune, 
de arice durata :;;i pe arice urmare acesta este un produs cultural, de filme facand parte din 

marea fami:ie de industrii culturale, alaturi de activitatile multimedia etc., 
filmul, ca produs este un jun cultural de consum, deoarece vehiculeaza valori simboliee; 

filmul are rolul de serviciu cultural deoarece unei idei sau de ordin cultural ;;;1 se manifesta 
culturale pe'care sau companiile private Ie pun la 

Hotararea Guvernului nr. 421 instituirea unei scheme de 

;;;i 
Tn temeiui nrc>\""non instituirea unei de 

industriei einematografiee, 
alin. din Ordonanta Guvernul

cu modificarile 9i 

Tn Monitorul OfidaI al 
ui nr. 22/2007 organizarea 'iii 

508 din 20 iunie 2018, 
Comisiei de 

~i Prognoza emile ordin. 

Art 1. cultural" a incita la de ciasa sau 
ia discriminare pe criterii 
sexuala,la 

b) operele audiovizuale care contin, in imagini ori in limbaj, 
elemente cu caracter 

c) audlovizuale care prejudiciaza demnitatea, 
persoanei !ili dreptul acesteia la 

Tn acest scop, 
cumUialiv: 

se desfa:;;oara pe 
eu sau localizat Tntr-o 

sau cul:ural roman 
contabilizarea numarului de pagini 

pe teritoriul romanesc; 
sau a subiectului filmului este 
denumire placute identificare 

verbal (de exemplu: 
intermediul dialogului locatiile unde 

In acest scop, aplicantul va 
extrase de scenariu 'iii trimiteri 

de a localizarii. 
din categoria 

de stat in baza schemei de 
Hotararea Guvernului nr. 421i2018 

Comisiei 

4 iulie 8. 

diferite 

programe libere sau 

i) seriale televiziune de tipul 

j) de televiziune de tipu l 


k) filmari utilizare interna care nu sunt 


audiovizuale cu caracter r 
indiferent de lungime, sau mediu de 

opere audiovizuale pregatite ca programe de 
sau reclame expozi\ii 

Art. 4. Direc\iile de speciaiitate din cadrul Comisiei 
Strategie 9i Prognoza vor duce la Tndeplinire 

ordin. 
Prezentul ordin se ica in Monitorul Oricia i a 

Partea I. 

de 9i Prognoza, 
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incadrarea Onlleictsilor ca cultural" 

TEST DE E GIBILITATE 

Nr. Cnteriu 	 Puncte 

A. cultural 

1. 	 Subiectul/Materialu l care a stat la baza scenariului filmului se bazeaza pe un eveniment 
din Romania sau . 


Se acorda 1 dacs fllmul reds un eveniment romanesc sau european, daca: 

subiectul este romanesc sau european - de exemplu, filmul are la baza un eveniment 


fOmanesc sau european sau chiar daca acesta nu 
se Tn Romania sau alt stat european. vor trebui sa demonstreze modul Tn care 
filmullor releva un eveniment romanesc sau european; 

2. 

3. 

b) materialul pe care se bazeaza realizarea filmului scenariu 
este scris de un 

dintr-o alta 

sa detalieze modul Tn care filmullor se bazeaza pe 0 anumita 
artistica. 

4. 	 Versiunea finala a filmului este Tn una dintre limbile oficiale UE. 

A - continutul cultural 

B. Conti-ibutia culturala 

1 

2 

6 

o 

5. 

6. 

identitatea etnoculturala romaneasca sau 
promovarea Tn cadrul a 

din romanesc sau european. 

sau europene, cum ar fi 
minoritatiior sau 

Se acorda 	
referitoare la 

final. 

In realizarea filrTwlui ~i utilizarea resurselor nationale 

romani sau din SEE 

romani sau 
20% dintre membrii realizat Tn 

romani sau ai statelor membre SEE - 1 
30% dintre membril filmului realizat Tn 

romani sau cetateni al statelor membre SEE - 2 
50% dintre membrii echipei filmului realizat Tn 

sunt 

ai statelor membre SEE 
celor la G.S, sunt 

2 
pentru tradiiii 


culturale sau familie. 


7 2 

5 

8. Maximum 7 
(1 

9. Maximum 3 
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cu modificarile :,;i 
Tn considerarea Ordinului ministrului 

a cererilor de transfer al de punere pe piata :';1 ale 
7 noiembrie 1996 examinarea unei cereri de transfer al unei de introducere pe 
Tn domeniul de al nr. 2.309/93 al 

cont de dispoziiiile art. 4 alin. (2) lit. 
a Medicamentului 'ili a eu modificarile 'ili 

7 alin. din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 
eu modificariie 'ili 

Normelor modul de 
nr. 2.141/96 al Comisiei din 
a unui medicament care intra 
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PUllcteCriteriu 

Maximum 6 de filmare este Romania sau unul dintre studiourile de pe teritoriul Romaniei. 
o zi de fiimare este Tn Romania -1 


Peste 10% din totalul numarului de zile de sunt Tn dar mal mult de 0 zi de filmare -


Peste 20% din totalul numarului de zile de filmare sunt Tn Romania 3 

Peste 30% din to!alul numarului de zile de filmare sun! Tn Romania - 4 

Peste 40% din totalul numarului de zile de filmare sunt Tn Romania 5 

Peste 50% din totalul numarulul de zile de fllmare sun! Tn Romania - 6 


11. Maximum 4 
editare 

in realizarea filmului :;;i utilizarea resurselor 20 

35 

MINISTERUL 

RD 
nr. 1.810/2006 ro.,.''' .. ..,.,..., .. 

Vazand Referatul de aprobare nr. SP 9.163 din 6.08.2018 al medicamen!ului ~i a medicale 
~i Adresa a Medicamentului ~i a Medicale nr. 50662E din 18 10.2017, 

cu nr. 57.333 din 18.10.2017, 
avand Tn vedere art. 774 lit. h) :,;1 art. 781 alin. (1) lit. f) (i) din nr. 95/2006 reforma Tn domeniul 

emite urmatorul ordin: 

Art. 1. La data intrari Tn vigoare a prezentului ordin a transferului unei autorizaiii de punere pe , publicat 
5e a a Ordi ul ministru~ui sa i nr. 1.810/2006 in Monitorul Oficlal al Romani , Partea I, nr. 70 din 
'eferitor la introduce rea Tn Romania 'ili mentinerea in 30 ianuarie 2007. 
:::ircuitui terapeutie a medicamentelor fabricate 7nainte de Art. 2. Prezentul ordin se publica Tn Monitorul 
3probarea de catre n N ala a Medicamentului Oficial al Romaniei, Partea I. 

p. Ministrul sanataiii, 

Dan-Octavian I"WI;;A"" 

secretar de stat 

2018. 

i\r. 980. 


