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1.  09.01.2023 In cererea de finantare, la capitolul B2 exista următoarea cerință: "Se va prezenta un scurt 
rezumat al expertizei tehnice a organizației necesare pentru derularea proiectului".  
Întrebarea este: trebuie făcută o expertiza sau a fost folosit termenul greșit (expertiza in 
loc de experiență)?  

Termenul expertiză interpretat în contextul secțiunii B2 se referă la 

furnizarea unor informații (o descriere) din care să rezulte capacitatea 

administrativă, juridică, tehnică și financiară a solicitantului - de a 

implementa proiectul. 

13.01.2023 

 

 

 

 

2.  09.01.2023 Cheltuielile variabile, care nu pot fi stabilite exact ci doar estimate (actori, locații si 
permisiuni etc.) cum vor fi trecute in aplicaţie ? 

Toate cheltuielile trebuie încadrate în liniile bugetare în funcție de 

tipologia acestora și vor fi fundamentate conform prevederilor Ghidului 

solicitantului.  

Astfel, cererea de finanțare va fi însoțită de documente justificative 

pentru fiecare tip de cost (ex. print-screen de pe website-uri, contracte 

similare, oferte de preț etc. sau referirea la standardele de cost 

existente; copii după documente aferente unor poziții similare (de 

exemplu, stat de plată), care să justifice nivelul cheltuielilor salariale 

bugetate). 

3.  09.01.2023 O companie înfiinţată cu mai putin de 3 ani in urma poate aplica la acest program de 
finantare, având in vedere prevederea de la  Capitolul V, art. 18, pct.ul 2 din Ghidul 
Solicitantului -  respectiv: „Valoarea cumulata a veniturilor totale/cifrei de afaceri a 
solicitantului din ULTIMII 3 ANI FISCALI INCHEIATI reprezintă..." ? 

Ghidul solicitantului nu prevede o obligativitate referitoare la termenul 

(minim/maxim) de înființare a solicitantului. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza prin raportare la 

venitul cumulat/ cifra de afaceri rezultat/ă din situațiile financiare 

depuse.  

Spre exemplu, daca solicitantul este înființat cu 2 ani în urmă, verificarea 

îndeplinirii acestui criteriu se va realiza prin raportare la venitul 

cumulat/ cifra de afaceri rezultat/ă din ultimele 2 situații financiare.  

4.  10.01.2023 Este posibil sa trimitem documentele financiare ale firmei aplicante  pentru anul fiscal 2022, 
ulterior depunerii cererii de finantare, (acum nu se poate realiza, doar dupa emiterea 
formularelor de catre Ministerul Finantelor, estimativ inceput de februarie) acestea facand 
compania eligibila si conform art 18 din GHID referitor la crifra de afaceri a companiei. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza prin raportare la 

venitul cumulat/ cifra de afaceri rezultat/ă din situațiile financiare 

depuse.  

Spre exemplu, daca solicitantul este înființat cu 2 ani în urmă, verificarea 

îndeplinirii acestui criteriu se va realiza prin raportare la venitul 

cumulat/ cifra de afaceri rezultat/ă din ultimele 2 situații financiare 

depuse la momentul depunerii proiectului pe platforma electronică 

MIPE. 
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5.  10.01.2023 Ref. la GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII 
DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE: Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a 
digitalizării producției și distribuției de filme, COD APEL: PNRR/2023/C11/MC/I.7. 
 
În CAPITOLUL XII. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE. PROCEDURA DE RENUNŢARE 
LA CEREREA DE FINANŢARE, art. 44. Conținutul dosarului de finanțare, la pct. 6 se 
precizează că sunt necesare ”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 și dovada depunerii la ANAF.” 
 
Având în vedere că 2022 este un an fiscal încheiat, însă nu există obligația depunerii 
situațiilor financiare la data depunerii cererii de finanțare, vă rugăm să clarificați care 
considerați că este ultimul an fiscal încheiat. 

Se vor depune situațiile financiare pentru ultimii trei ani fiscali încheiați 

și dovada depunerii la ANAF – este vorba despre anii 2019, 2020 și 2021.  

 

În situația în care solicitantul a depus la ANAF situațiile financiare 

aferente anului 2022, se vor depune documentele pentru anii 2020, 

2021 și 2022. 

6.  10.01.2023 La calcularea celor trei ani de cifră de afaceri se ia în calcul și anul 2022? Ibidem răspunsul nr.5 de mai sus.  

7.  10.01.2023 În Ghidul Solicitantului, CAPITOLUL XII. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE. 

PROCEDURA DE RENUNŢARE LA CEREREA DE FINANŢARE, art. 44. Conținutul dosarului de 

finanțare, la pct. 6 se precizează că sunt necesare ”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 și dovada depunerii la ANAF.” 

Având în vedere că 2022 este un an fiscal încheiat, însă nu există obligația depunerii 
situațiilor financiare la data depunerii cererii de finanțare, vă rugăm să clarificați care 
considerați că este ultimul an fiscal încheiat. 

Ibidem răspunsul nr.5 de mai sus.  

 

Ultimul an financiar încheiat se va considera 2021 sau 2022, după caz, 

raportat la momentul depunerii proiectului. Se vor transmite situațiile 

financiare pentru ultimii trei ani fiscali încheiați conform prevederilor 

fiscale în vigoare pentru care există dovada depunerii la ANAF. 

 

 

8.  11.01.2023 Care trebuie sa fie ultimul bilant depus ? Ibidem răspunsul nr.5 de mai sus.  

 

9.  10.01.2023 În Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de 
accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, la   Capitolul V Solicitanti eligibili  
 
 Art. 18. Solicitanții eligibili sunt: 
 
a) întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii5 - conform 
prevederilor legale aplicabile, respectiv Anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 
 
b) alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a), 
 
 Vă rugăm să ne specificați dacă Întreprinderile Individuale care au cod CAEN 5911 autorizat 
la Registrul comerțului, și îndeplinesc celelalte condiții de eligibilitate sunt eligibile conform 
Art 18 articolul b). 

 

Întreprinderile individuale sunt eligibile, cu condiția să îndeplinească 

cumulativ și toate cele 5 condiții de eligibilitate, prevăzute în Ghidul 

Solicitantului, Capitolul V și în Schema de ajutor de minimis, Capitolul VI.  
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10.  10.01.2023 Referitor la indicatorii de proiect am anumite neclarități. Întrebarea nu este menționată.  

11.  10.01.2023 Proiectul pe care ne propunem sa il facem (filmul/ scenariul) poate fi schimbat/ modificat 

parţial pana se semnează ctr in septembrie 2023, dar după depunerea in aplicaţie ? 

 

Întrebarea nu este clară. 

În cadrul apelului de proiecte: Sprijinirea inițiativelor culturale de 

accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, proiectul se 

referă la un dosar de finanțare care trebuie elaborat și depus la termen, 

în platforma informatică MIPE, acesta conținând cererea de finanțare 

(inclusiv bugetul proiectului), documentele obligatorii, precum și alte 

documente suport relevante.   

În cazul în care prin proiect  (film/ scenariu) vă referiți la indicatorul 

„Conținut digital dezvoltat și distribuit‟, validarea acestuia se face la 

finalizarea realizării acestuia.  

Modul de funcționare al platformei MIPE este detaliat în instrucţiunile 

de utilizare – pentru Beneficiari, așa cum se regăsesc pe siteul MIPE și 

pe siteul MC_UMP al apelului de proiecte aferent Investiţiei 7:  

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home și www.umpcultura.ro/noutati-

pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-

pnrr_pg_0.htm. 

12.  10.01.2023 Cu referire la pag 10, cap 3, pct 6 - activităţi eligibile, alin. 6 si 8 - care e diferența intre 

continut cultural audio-vizual si continut digital? Pt ca la alin. 8 este obligatoriu livrarea unui 

continut digital. 

Conţinutul digital este un material audiovizual produs pentru consum 

online și offline.  

Conţinutul digital nu este exclusiv cultural.  

13.  10.01.2023 Un consultant poate depune pt mai multe firme?  

Trebuie sa fie delegat prin delegație, contract, împuternicire notariala?  

daca poate depune, depune de pe contul lui sau pentru fiecare firma pe care o reprezintă 

îsi face un cont? 

 

Un consultant poate avea calitatea de utilizator în platforma electronică 

MIPE, având posibilitatea de a înregistra mai multe persoane juridice, în 

numele cărora va depune proiecte. În această situație se va încărca 

obligatoriu actul de împuternicire (mandat de reprezentare) emis de 

reprezentantul legal/ organul de administrare al solicitantului, prin care 

persoana respectivă este mandatată să depună proiectul în numele și pe 

seama persoanei juridice. 

Completarea și depunerea se va realiza conform prevederilor din 

Instrucțiunea de utilizare privind sistemul informatic integrat de 

management pentru PNRR (https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home  și 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
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https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-

inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm). Vă rugăm să 

parcurgeți aceste instrucțiuni, platforma MIPE aflându-se în 

administrarea MIPE.  

14.  10.01.2023 • Se poate ajusta intre capitole bugetul, inainte de semnare ?  

• Dar dupa semnare/ in timpul implementarii ?  

• Daca da, ce modificari pot fi facute - transferuri intre capitole, doar in interiorul 

capitolelor?   

• Bugetul este estimativ si poate fi modificat dupa semnare (de ex la achizitii) in f de 

evolutia preturilor?  

• Daca da, in ce procent?   

• Bugetul poate fi actualizat în etapa de contractare pentru 

asigurarea coerenței informațiilor, rezonabilității costurilor etc.  

• Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului se pot 

realiza modificări (inclusiv asupra bugetului proiectului) conform 

art. 9 din contractul de finanțare. 

15.  10.01.2023 Cu ref la pag 13, cap 7 - eligibilitate chelt, art 29 - categ de chelt eligibile, alin. b. lit 4: cu ref 

la obiectele de inventar, in art 30 (urmator) se mentioneaza ca toate activele achizitionate 

trebuie sa fie noi. Intrebare: obiectele de inventar sunt considerate active intrucat achizitia 

de active corporale si necorporale sunt la un articol diferit, iar la productia unui film e posibil 

sa ai nevoie de obiecte de inventar la cadru care nu au cum sa fie noi (ex: costume de epoca, 

recuzita etc). 

Obiectele de inventar reprezintă bunuri (active circulante) care nu 

îndeplinesc condițiile de a fi mijloace fixe. Fie au valoarea mai mică de 

2.500 RON, fie au o durată de utilizare mai mică de 1 an. Conform 

prevederilor Ghidului solicitantului, toate activele achiziționate prin 

proiect trebuie să fie noi. În situația descrisă de dvs., există posibilitatea 

de a bugeta servicii de închiriere costume/ recuzită. 

Vă rugăm să parcurgeți integral instrucțiunile de completare a bugetului. 

16.  10.01.2023 Cu privire la pag 13, art 29, lit b, alin 1 - cheltuieli cu personalul necesar, chelt salariale - 

sunt eligibile doar contractele de munca sau si cele pe drepturi de autor sau angajare pe 

termen determinat (durata proiectului) ? 

 

La această categorie de cheltuieli pot fi cuprinse doar costurile aferente 

încheierii de contracte individuale de muncă (pe perioadă determinată 

sau nedeterminată).  

Cheltuielile aferente onorariilor privind drepturile de autor nu intră în 

categoriile de cheltuieli eligibile pentru Investiția 7.  

Vă rugăm să parcurgeți integral instrucțiunile de completare a bugetului. 

17.  10.01.2023 Cu ref la pag 18 din ghid, art 47 - elab buget si art 48 - cheltuieli salariale: cum se va proceda 

in cazul drepturilor de autor întrucât salariul artiştilor nu este unul standard si nu poate fi 

fundamentat pe sume ținute de un alt artist pentru un alt tip de proiect. Adică nu exista un 

standard de cost agreat, ca in cazul altor industrii. 

La această categorie de cheltuieli pot fi cuprinse doar costurile aferente 

încheierii de contracte individuale de muncă (pe perioadă determinată 

sau nedeterminată).  

Cheltuielile aferente onorariilor privind drepturile de autor nu intră în 

categoriile de cheltuieli eligibile pentru Investiția 7.  

Vă rugăm să parcurgeți integral instrucțiunile de completare a bugetului. 

https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
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18.  10.01.2023 Detaliați ce anume trebuie completat in Anexa 1 - Cererea de finantare la PARTEA G. 
PRINCIPII ORIZONTALE, Principiul adiționalității fondurilor Uniunii.  

PARTEA G. PRINCIPII ORIZONTALE se va completa conform 

instrucțiunilor de completare din formularul standard, inclusiv din 

notele de subsol.  

19.  10.01.2023 Clarificați următoarele aspecte: 

 

Eligibilitatea ca producător pentru producție executivp (prestare de servicii) pentru un 

lungmetraj francez prezentat la Cannes 2022 in sectiunea Un Certain Regard. 

 

Cheltuielile de contabilitate pe contracte de prestare servicii (un contract de consultanță 

financiară și un altul de contabilitate pură) pot intra si la secțiunea 2.3 din buget 

(consultanță), pe lângă 1.2 (contabilitate)?  

Cheltuielile cu serviciile prevăzute la linia bugetară 2.3 se referă, 

conform instrucțiunilor de completare a bugetului, DOAR la cheltuieli cu 

servicii ce au legătură cu activitățile/ acțiunile specifice realizării 

obiectivelor proiectului. 

Cheltuielile indicate de dvs. se pot include la capitolul 1 aferent 

managementului de proiect. Ținând cont de scopul relativ similar al 

celor două tipuri de cheltuieli, vă rugăm să aveți în vedere evitarea 

divizării achizițiilor. 

20.  10.01.2023 Pentru activitatea de marketing este posibila crearea si updatarea unui website pentru 

compania noastră si a unor pagini de social media de Facebook si Instagram pentru 

companie? Prin acestea am promova firma si întregul portofoliu de proiecte. 

 

 

Activitatea de marketing va respecta Manualul de Identitate Vizuală 

disponibil aici: 

www.umpcultura.ro/Files/pnrr/Manual%20Identitate%20Vizual%C4%8

3%20PNRR.pdf. Activităţile care se vor finanța in cadrul acestui apel 

trebuie să fie direct corelate cu livrabilele proiectului depus spre 

finanțare si cu obiectivele Investiţiei 7. De principiu, da cu condiția să se 

respecte prevederile din ghid: Activitățile implementate de beneficiarii 

ajutorului de minimis în cadrul proiectelor trebuie să contribuie în mod 

eficace la tranziția digitală prin creșterea capacităților de producție 

digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de 

arhivare digitală. Acțiunile din cadrul acestei activități nu se vor 

suprapune cu activitățile de informare, comunicare și publicitate, 

conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV) pentru PNRR obligatorii 

de realizat în cadrul proiectului. Vă rugăm să aveți în vedere că 

implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate, 

realizate conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV) pentru PNRR 

se vor desfășura în cadrul activității predefinite „Managementul 

proiectului”. 

http://www.umpcultura.ro/Files/pnrr/Manual%20Identitate%20Vizual%C4%83%20PNRR.pdf
http://www.umpcultura.ro/Files/pnrr/Manual%20Identitate%20Vizual%C4%83%20PNRR.pdf
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Vă recomandăm să parcurgeți Manualul de Identitate Vizuală al MIPE și 

prezentarea apelului făcută public în data de 12.01.2023 pe pagina web 

dedicată I7:  

www.umpcultura.ro/Files/uploads/2781-

prezentare_I7_sesiune%20info12.01.2023_publicare%20web.pdf  

Slide-uri 86_87.  

21.  10.01.2023 Se pot achiziţiona echipamente de productie digitala: camere video, kituri de obiective, 
lumini? in afara celor care servesc strict la editare digitala si distribuție?  
 
Daca da, exista o anume proporţie ce trebuie respectata din total buget?  

Achizițiile trebuie să vizeze echipamente ce au legătură cu activitățile/ 

acțiunile specifice realizării obiectivelor proiectului. 

Conform Ghidului solicitantului, nu există nicio limită maximă pentru 

cheltuielile cu achiziția de active corporale și necorporale. 

22.  10.01.2023 Conditia de producator de film este considerata indeplinita si in cazul coproducatorilor? Întrebarea nu e clară.   

23.  10.01.2023 Persoanele Fizice Autorizate (PFA-URI) SUNT ELIGIBILE PENTRU FINANTARE ? Da, Persoanele Fizice Autorizate sunt eligibile, cu condiția să 

îndeplinească cumulativ și toate cele 5 condiții de eligibilitate, prevăzute 

în Ghidul solicitantului – varianta finală și în Schema de ajutor de 

minimis. 

24.  11.01.2023 Este eligibila compania care a produs in calitate de producător minoritar un produs digital 
? 

Întrebarea nu este clară. 

Solicitantul trebuie să descrie, în cadrul Cererii de Finanțare, Secțiunea 

B3, toate informațiile solicitate care să demonstreze îndeplinirea 

cerinței privind experiența  în domeniul/-iile specifice vizate de proiect.  

Analiza se va efectua coroborat cu restul secțiunilor din Cererea de 

finanțare și documentele din componența dosarului de finanțare.  

25.  11.01.2023 ONG-urile sunt eligibile la finantare ? Da, dacă entitățile se încadrează în oricare dintre cele două categorii de 

solicitanți eligibili descrise în cadrul Capitolului V și îndeplinesc 

cumulativ toate condițiile descrise,  acestea sunt eligibile.  

In acest caz, Capitolul V, art. 18, lit b) . 

26.  11.01.2023  
Banii se vor deconta în momentul efectuării achizițiilor de către beneficiarii eligibili?  
Sau vor fi plătiți înainte și achizițiile vor fi efectuate ulterior? 
 
 

Pentru efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare se va utiliza 

mecanismul cererilor de transfer, anexa 3 la contractul de finanțare. 

Pentru a fi incluse într-o cerere de transfer, cheltuielile trebuie să fie 

http://www.umpcultura.ro/Files/uploads/2781-prezentare_I7_sesiune%20info12.01.2023_publicare%20web.pdf
http://www.umpcultura.ro/Files/uploads/2781-prezentare_I7_sesiune%20info12.01.2023_publicare%20web.pdf
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angajate și neplătite, respectiv contractele de achiziție să fie încheiate 

înainte de includerea cheltuielilor în cererea de transfer.  

27.  11.01.2023 Cererea de transfer - este de tipul cerere de plată - cererea depusă pentru decontarea 
facturilor care nu sunt achitate sau cerere de rambursare după ce au fost plătite facturile 
aferente activităților bugetate? 
 

Pentru efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare se va utiliza 

mecanismul cererilor de transfer, anexa 3 la contractul de finanțare.  

Conform anexei nr. 3 la contractul de finanțare, cererea de transfer va fi 

însoțită de un centralizator lunar de plăți. În centralizatorul lunar de plăți 

se includ următoarele tipuri de cheltuieli: 

• CHELTUIELI ANGAJATE ȘI NEPLĂTITE 

• CHELTUIELI PLĂTITE DIN SURSE PROPRII  

• CHELTUIELI LĂSATE ÎN CURS DE AUTORIZARE 

De asemenea, sunt detaliate documentele justificative care trebuie să 

fie prezentate în funcție de tipul de cheltuieli incluse în cererea de 

transfer. 

Astfel, prin cererile de transfer pot fi solicitate cheltuieli angajate și 

neplătite sau pot fi solicitate cheltuieli plătite deja (similar rambursării). 

Pentru cheltuielile angajate și neplătite beneficiarul are obligația de a 

depune o declarație de utilizare a sumelor primite în termen de 30 de 

zile de la data efectuării plății de către CRI. 

28.  11.01.2023 Ce presupune managementul de proiect? Întrebarea nu este clară.  

Vă recomandăm să parcurgeți integral Ghidul solicitantului inclusiv 

anexele, formularele și instrucțiunile de completare, Schema de ajutor 

de minimis și anexele aferente, Manualul de Identitate Vizuală al MIPE, 

etc.  

29.  11.01.2023 Accesul la continutul digital de pe microplatforma VoD trebuie sa fie gratuit sau contracost? Ghidul Solicitantului nu prevede o restricție în acest sens. 

30.  11.01.2023 Când se vor publica versiunile finale ale Ghidului solicitantului și ale Schemei de ajutor de 
minimis ?  

Versiunile finale ale Ghidului solicitantului, inclusiv Anexe, și ale 

Schemei de ajutor de minimis, inclusiv Anexe, vor fi publicate înainte 

de lansarea apelului de proiecte, pe pagina web dedicată Investiției 7.  

 

 

 

https://www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm


IMPORTANT :  

1. Echipa I.7 nu face analize ex-ante ale propunerilor de proiecte/proiectelor și nu răspunde la solicitările de clarificări care impun o astfel de analiză/de confirmare a eligibilității.  

2. În etapa de evaluare și selecție a proiectelor (30.01.2023-23.03.2023), analiza eligibilității solicitantului, a propunerii de proiect și a livrabilelor asociate activităților propuse se va 

realiza în baza criteriilor descrise/ solicitate în Ghid și în anexele aferente, respectiv în Schemă și în anexele aferente, așa cum sunt acestea avizate de către Ministerul Investițiilor 

și Proiectelor Europene - Coordonatorul Național al PNRR. 

3. Echipa I.7 vă recomandă, pentru claritatea întrebărilor dvs, să faceți referire la numele documentului (Ghidul solicitantului, Formularul Buget etc), numărul articolului/alineatului 

și/sau a numărului paginii în întrebările dvs și de a nu mai utiliza prescurtări.   

 


