
Sprijinirea inițiativelor 
culturale de accelerare 
a digitalizării producției și 
distribuției de filme

APEL DE PROIECTE

2023-2024 



în cadrul 
Planului Național 
de Redresare și Reziliență

Pilonul IV - Coeziunea 
socială și teritorială

Investiția 7 - 
Accelerarea 
digitalizării 
producției și 
distribuției de filme

Componenta 11 - 
Turism și culturăCoordonator de reforme și investiții:

Ministerul Culturii, 
prin Unitatea de Management a Proiectului



Consolidarea capacității microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii în 
producția și distribuția de filme și de a accelera tranziția digitală a producătorilor și 

distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, 
distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

creșterea competitivității întreprinderilor românești în industria 
cinematografică, pe piețele naționale, europene și internaționale

modernizarea modului actual de producție, distribuție și consum

sporirea capacității de a răspunde noilor provocări ale 
consumatorilor

Obiective specifice

Obiectiv general



Acest apel de proiecte se află sub 
incidența schemei de ajutor de 
minimis.

Bugetul apelului de proiecte:
5 milioane Euro, echivalent în lei, la 
cursul de schimb InforEuro din luna 
anterioară lansării apelului.

Valoarea eligibilă a proiectului: 
100.000 Euro pentru fiecare 
solicitant, raportat la cursul InforEuro 
din luna semnării contractului de 
finanțare.

Type something

Rata sprijinului financiar 
nerambursabil: 100% din costurile 
totale eligibile.

Type something

Durata proiectelor: maxim 13 luni, cu 
începere de la data intrării în vigoare a 
contractului de finanțare. Perioada de 
implementare a activităților nu poate 
depăși data de 31 octombrie 2024.

Proiectele în parteneriat NU sunt 
eligibile în cadrul  acestui apel de 
proiecte.



1 întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 
Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată 
din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu 
depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de 
milioane EUR. Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor 
agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice 
[cf Anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014]

2 alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a).

Solicitanți eligibili 



1 Sunt producători sau distribuitori de filme care:
A) Fiind supuși, conform legii, înregistrării în Registrul Comerțului, la data depunerii dosarului de finanțare au 
autorizat, după caz, (la sediu, punct de lucru sau la terți), conform legii, cel puțin unul dintre codurile CAEN 
eligibile, respectiv:  
CAEN 5911 –  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; 
CAEN 5912 –  Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune; 
CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;

B) Având statut de asociație / fundație, la data depunerii dosarului de finanțare au scopul și/sau obiectivele, 
domeniul de activitate, printre altele, în sectorul de producție sau distribuție de film, conform documentelor 
statutare reflectate în cel mai recent extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Solicitanții eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:



4 Proiectul depus de Solicitant prevede atingerea valorilor țintă minime aferente indicatorilor de proiect, 
prevăzuți în ghidul solicitantului, în cererea de finanțare sunt descrise activitatea de formare a personalului 
pentru dobândirea competențelor digitale în editare/ post producție și activitatea de creare și distribuție 
conținut digital, iar în bugetul proiectului sunt prevăzute costuri asociate acestor activități.

Solicitanții eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

2 Valoarea cumulată a veniturilor totale/ cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiați 
reprezintă cel puțin 15% din valoarea proiectului propus.

3 Solicitantul a realizat cel puțin (1) un proiect de producție / distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei 
lansării prezentului apel de proiecte.



Activități eligibile

dezvoltarea capacităților de editare/ 
postproducție pentru produsele digitale

crearea de microplatforme VoD

managementul proiectului

marketing



Activități eligibile

digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – 
editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală)

dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual

producția și distribuția de conținut digital

instruirea personalului pentru a obține abilități digitale



Fiecare activitate a proiectului va avea minimum 1 
livrabil

Fiecare proiect va conține maximum 5 activități

Activitățile proiectului NU vor fi structurate pe sub-
activități

IMPORTANT
1.
2.

3.

Managementul proiectului
Dezvoltarea și distribuția de 
conținut digital
Formarea profesională a 
personalului pentru a obține 
competențe digitale pentru editare/ 
post - producție pentru produse 
digitale

Proiectul trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, următoarele 3 activități:



1 „Număr de angajați cu competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție 
pentru produse digitale‟ – valoare țintă minimă 1.
Solicitanții vor avea în vedere că indicatorul privind persoanele cu competențe digitale 
dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale, se va raporta defalcat în 
funcţie de gen şi vârstă.

2 „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ – valoare țintă minimă 1.

Indicatori Obligatorii



Conținutul dosarului de finanțare
1. Cererea de finanțare, inclusiv bugetul proiectului; 
2. Anexe:
Model A - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Model B - Declarație privind 
eligibilitatea TVA;
Model C - Declarație privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm”) care include Anexa privind Auto-
evaluarea respectării principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH); Model D - Declarație de eligibilitate 
și angajament;
Model E - Declarație privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, corupției și a dublei finanțări;
Model F - Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de minimis obținute;
Model  G -  Declarația privind Beneficiarul Real – pentru categoriile de persoane juridice  care sunt obligate, conform 
legii - și dovada depunerii la ONRC sau Ministerul Justiției, după caz, conform legii, a Declarației privind Beneficiarul 
real.



Conținutul dosarului de finanțare
3. Documentul care atestă înregistrarea fiscală a solicitantului;
4. Certificat constatator, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene – pentru categoriile de persoane care 
au obligația înregistrării, conform legii, la ONRC  - sau, după caz, extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai 
vechi de 30 de zile sau, după caz, documentele de organizare și înființare, actualizate;
5. Fundamentarea costurilor incluse în bugetul proiectului;
6. Situațiile financiare (e.g. bilanț contabil, balanță de verificare, cont de profit și pierdere etc./declarația unică de 
venit), după caz, care conțin informații privind numărul de angajați, cifra de afaceri sau suma veniturilor, pentru ultimii 
trei ani fiscali încheiați.



Calendar estimativ

IMPLEMENTARE 
conform contractelor de 

finanțare încheiate, dar nu 
mai târziu de 

31 octombrie 2024 

DEPUNERE PROIECTE
23 ianuarie 2023, ora 09:00  
23 martie 2023, ora 16:00 

EVALUARE ȘI SELECȚIE 
23 ianuarie 2023 - până la 
epuizarea bugetului alocat, 

dar nu mai târziu de 
30 iunie 2023 

CONTRACTARE 
pe măsură ce proiectele sunt 

selectate,
 dar nu mai târziu de 
 30 septembrie 2023 



3 Verificați și stabiliți din start eligibilitatea solicitantului prin analiza condițiilor din Ghid corelate cu ultima 
variantă a documentelor statutare și de înregistrare a entității juridice

1 Citiți Ghidul solicitantului și anexele aferente, precum și Schema de ajutor de minimis (inclusiv declarații). 
Multe din întrebările dvs. vor primi răspuns corelând informațiile disponibile în toate documentele apelului

6 Asigurați-vă că dosarul de finanțare este corect și complet încă de la depunerea proiectului și NU vă bazați 
pe solicitările de clarificări

2 Parcurgeți cu atenție notele de subsol din Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare, grilele de verificare 

4 Citiți cu atenție instrucțiunile de completare a bugetului

5 Atenție la valorile țintă minime obligatorii ale indicatorilor



Depunerea proiectelor

Detalierea pașilor pentru înscrierea în Platforma PNRR
și depunerea proiectelor se regăsește în documentul

Instrucțiuni de utilizare privind Sistemul informatic integrat de 
management pentru PNRR.

Link: https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1655_inscrierea-
beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm

se va efectua de către solicitant exclusiv
prin intermediul platformei electronice dedicate 

proiectelor PNRR:
https://proiecte.pnrr.gov.ro



Principalii pași de urmat
în platforma PNRR

1. Crearea contului – se vor completa credențiale de 
tipul: adresa de e-mail și parola (asigurați-vă că 
aveți acces la adresa de email înregistrată în 
platformă)



Principalii pași de urmat
în platforma PNRR

2. Completarea profilului: se vor completa 
informații precum date de identificare, date 
de corespondență, confidențialitate



Principalii pași de urmat
în platforma PNRR

3. Identificare electronică: Pentru transmiterea dosarului 
de finanțare prin platforma informatică este necesară 
semnătura electronică extinsă a reprezentantului 
legal/persoanei împuternicite, certificată în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare







Asigurați-vă că ați instalat corect certificatul digital.
Asigurați-vă că certificatul nu este expirat.
Asigurați-vă că utilizați aceeași semnătură electronică cu care v-ați înrolat pe tot parcursul scrierii și depunerii 
proiectului.

Înscriere persoana juridică: Utilizatorul va introduce CUI/CIF și Denumire aferente persoanei juridice care va fi solicitantul 
proiectului. 



Principalii pași de urmat 
în platforma PNRR

4. Creare proiect: Utilizatorul accesează meniul Proiectele 
mele pentru a adăuga un proiect.



Pentru informații suplimentare

www.umpcultura.ro/
www. facebook.com/umpcultura
contact.i7pnrr@umpcultura.ro

Până la data estimată de lansare a apelului (23 ianuarie 2023), Coordonatorul de 
reforme și investiții va organiza o sesiune de informare în prima parte a lunii ianuarie 
2023.
Mai multe informații vor fi publicate pe: www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-
7_pg_0.htm

http://www.umpcultura.ro/ctg_41_pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/ctg_41_pnrr_pg_0.htm
mailto:contact.i7pnrr@umpcultura.ro
https://www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm

