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REGULAMENT 

„GALA PREMIILOR UPFAR-ARGOA Ediţia a-II-a 2017” – 

18 decembrie 2017, Bucureşti 

 

„GALA PREMIILOR UPFAR-ARGOA Ediţia a-II-a 2017” este organizată de către 
Uniunea Producãtorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de 
Gestiunea Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. / A.R.G.O.A.). 

UPFAR-ARGOA, începând cu anul 2016, a organizat, anual, GALA PREMIILOR 
UPFAR-ARGOA, în cadrul căreia, s-au acordat diplome şi premii societăţilor de 
producţie – membre UPFAR-ARGOA şi partenerilor care au participat la evenimentele 
organizate de UPFAR-ARGOA, iar în condițiile prevăzute de art.25.1 din Statulul 
UPFAR ARGOA,  începând cu anul 2017, s-au acordat premii și bonificații acordate, 
pentru afirmarea și promovarea filmului românesc, protejarea proprietăţii intelectuale, a 
drepturilor de autor si conexe ale producătorilor de film şi audiovizual din România,  
precum şi pentru combaterea pirateriei în domeniu. 

În acest sens, cea de-a II-a ediție „GALA PREMIILOR UPFAR-ARGOA Ediţia a-II-a 
2017” va avea loc în data de 18 decembrie 2017, la sediul UPFAR-ARGOA din strada 
Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti. 

 

I. PREMIILE UPFAR-ARGOA 2017: 

Se acordă: 

1. câştigătorilor ediţiei a-XII-a 2017 a Festivalului IPIFF al Producătorilor de Film 
Independenţi; 

2. criticilor de film;  

3. editorilor de carte dedicată filmului românesc; 

3. producătorilor de film şi audiovizual; 

4. societăţilor de producţie, studiourilor de film – membre UPFAR-ARGOA; 

5. colaboratorilor şi partenerilor care au si-au adus aportul pentru afirmarea și 
promovarea filmului românesc, protejarea proprietăţii intelectuale, a drepturilor de autor 
si conexe ale producătorilor de film şi audiovizual din România,  precum şi pentru 
combaterea pirateriei în domeniu. 
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III. CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR: 

Premiile se acordă: 

a) câştigătorilor ediţiei a-XII-a 2017 a Festivalului IPIFF al Producătorilor de Film 
Independenţi. 

b) Premiile se acordă criticilor de film şi editorilor de carte pentru afirmarea și 
promovarea filmului românesc. 

c) Premiile se acordă societăţilor de producţie membre UPFAR-ARGOA, cu experienţă 
în lumea filmului, pentru continuitatea şi păstrarea tradiţiei cinematografiei româneşti. 

d) Premiile se acordă colaboratorilor: televiziuni, ORDA, IGPR, inspectoratelor judeţene 
de politie şi alţi parteneri care au participat la evenimentele organizate de UPFAR-
ARGOA în anul 2017 pentru afirmarea și promovarea filmului românesc, protejării 
proprietăţii intelectuale, a drepturilor de autor si conexe ale producătorilor de film şi 
audiovizual din România,  precum şi pentru combaterea pirateriei ăn domeniu. 

IV. CRITERII DE RIDICAREA PREMIILOR: 

1. Pentru premiul acordat, vor fi respectate prevederile art.109 şi art.110 alin.(4) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora nu este impozabil venitul obţinut din premiu sub valoarea sumei neimpozabile în 
valoare de 600 lei, inlusiv, venitul net fiind calculat ca diferenţa dintre venitul din premii 
şi suma reprezentând venit neimpozabil. 

2. Premiul se acordă în euro şi se achită în lei, la cursul BNR din data de 18.12.2017. 

3. Premiul acordat se poate ridica în termen de 45 zile lucrătoare de la data 
evenimentului „GALA PREMIILOR UPFAR-ARGOA Ediţia a-II-a 2017” - 18 decembrie 
2017. 

4. Pentru a intra în posesia premiului acordat, persoanele nominalizate trebuie sa se 
prezinte la sediul UPFAR-ARGOA din strada Iordache Golescu nr. 17 sector 1 
Bucureşti, pentru depunerea documentelor necesare pentru ridicarea premiului şi 
încheierea contractului. 

5. Documentele necesare pentru ridicarea premiului sunt: 

a) pentru persoane fizice: copie CI/BI si informatii privind contul bancar deschis la o 
bancă comercială pe numele său; 

a) pentru persoane juridice: copie CIF/CUI si informatii privind contul bancar deschis la 
o bancă comercială pe persoanei juridice, informaţii referitoare la reprezentantul legal. 
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IV. PREVEDERI FINALE 

Lista cu persoanele fizice/juridice cărora li se acordă premii în cadrul evenimentului 
„GALA PREMIILOR UPFAR-ARGOA Ediţia a-II-a 2017” din data de 18 decembrie 
2017 vor fi postate pe site-ul oficial al UPFAR-ARGOA. 

Prezentul regulament se aplică în cadrul evenimentului „GALA PREMIILOR UPFAR-
ARGOA Ediţia a-II-a 2017”. 

 


