
ANUNŢ 

 

In conformitate cu prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea industriei cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 508/20.VI.2018; 

- Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, nr. 202/2018 
privind stabilirea procedurii de selectie a beneficiarilor şi a proiectelor şi structurii 
indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741/28.VIII.2018; 

- 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, 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză anunţă ca valoarea totală a creditelor de 
angajament aprobate pentru anul 2018 în limita cărora se analizează cererile pentru 
finanţare conform schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, 
instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, în cadrul sesiunii deschise începând cu 
data de 12 octombrie 2018, ora 10:00 a.m., este de 232 milioane Lei. 

Până la data de 3 decembrie 2018, a fost depus un numar 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 ce au 
solicitat un ajutor de stat în valoare de 65.265.836,06 lei se află încă în analiză. 

Se pot depune în continuare cereri de finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 
până la data epuizării bugetului alocat pe anul 2018, data de la care Comisia Naţională de 
Strategie şi Prognoză va comunica pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanţare. 
Cererile de finanţare se pot depune prin poştă, curierat sau personal la Registratura 
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză din str. Cristian Popişteanu, nr.2-4, sectorul 
1, Bucureşti, menţionându-se pe coperta pachetului de documente, sigilat, următoarea 
propoziţie: “Concursul de selecţie proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituită prin 
H.G. nr. 421/2018”. 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză va publica pe site-ul său, periodic, lista 
cererilor de finanţare depuse şi stadiul analizei acestora. Cererile de finanţare 
nesoluţionate până la data epuizării bugetului pe 2018 se restituie solicitanţilor. 
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