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Calendarul
Concursului de proiecte cinematografice sesiunea I, 2017
Înscrierea dosarelor în concurs – 16 noiembrie - 15 decembrie 2017
Data limită de depunere a dosarelor : 15 decembrie 2017, ora 14.00
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a dosarelor de proiect prezentate în
vederea înscrierii la concurs la secretariatul tehnic din cadrul CNC va avea loc în intervalul
orar 10.00- 16.00 (L – J) și 10.00 – 14.00 (Vineri) din perioada de înscriere.
Uniunile si asociaţiile din domeniul industriei cinematografice pot transmite Centrului
Naţional al Cinematografiei câte o propunere pentru fiecare comisie de selecţie, însoţită de
CV-ul persoanei nominalizate în acest sens, până la data de 30 noiembrie 2017.
Propunerile vor fi afişate pe site-ul www.cnc.gov.ro pentru o perioadă de 10 zile
calendaristice, respectiv 1 decembrie – 11 decembrie 2017.
Etapa I, etapa de selecţie a scenariilor
Perioada 20 decembrie 2017 – 1 februarie 2018.
Analiza dosarelor de scenariu de film (proiectelor) – citirea scenariilor şi stabilirea
clasamentelor aplicanţilor în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
Etapa a II-a, etapa de selecție a proiectelor
Perioada 2 – 9 februarie 2018.
Analiza dosarelor de proiecte cinematografice , stabilirea clasamentului pe categorii în baza
mediilor finale obţinute potrivit prevederilor regulamentului de concurs.
Etapa a III-a, etapa de finanțare
Perioada 11 -13 februarie 2018.
Alocarea fondurilor şi stabilirea proiectelor câştigătoare.
14 februarie 2018 - Adoptarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului
cu privire la rezultatele concursului de selecţie a proiectelor cinematografice şi de acordare
a creditelor directe.
15 februarie 2018 - Publicarea rezultatelor cf. art. 15(3) din Ordinul nr. 2335/ 2006 cu
modificările și completările ulterioare.
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Contestaţiile pot fi formulate în conformitate cu procedura prevăzută în art. 17 din
Regulamentul de concurs aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr.2335/2006 cu
modificările și completările ulterioare.
În funcţie de numărul dosarelor înscrise în concurs, calendarul estimativ se poate modifica.
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