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FAQ NR.2  

Nr. 

crt 

ÎNTREBĂRI DIN CADRUL  

SESIUNII DE INFORMARE DIN DATA DE  

12.01.2023 (din chat) 

RĂSPUNSURI  

Data: 16.01.2023 

1.  Persoana care urmează cursul autorizat trebuie 

neapărat sa fie angajată în firma sau poate chiar 

administratorul/ asociatul unic al firmei ? 

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu și la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Prin urmare, persoana care a dobândit competenţele digitale pentru editare și post-producție pentru 

produse digitale trebuie să fie angajat al solicitantului.  

2.  Daca in cererea de finantare si proiect propunem ptr 

formare 1 salariat, bărbat de  aproximativ 50 ani, iar 

pana la implementare salariatul demisionează sau 

contractul încetează, se poate înlocui cu o alta 

persoana in alta grupa de vârsta sau gen? 

Conform Ghidul Solicitantului: 

• art. 43 din pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile propuse, în mod 

obligatoriu la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe digitale 

dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

• CAPITOLUL XI.  INDICATORII  APELULUI  DE  PROIECTE: Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să 

conducă, prin activitățile propuse, la atingerea cumulativă a următorilor indicatori: 

a) „Număr de angajați cu competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru 

produse digitale‟ – valoare țintă minimă: 1. 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. 

b) „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ – valoare țintă minimă: 1. 

In concluzie, se va raporta defalcat în funcţie de gen şi vârstă: indicatorul privind persoanele cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale – cât și valoarea țintă (minimă: 

1).  

 
1 Persoana poate fi un angajat deja existent al Solicitantului sau o persoană nou angajată în cadrul proiectului. 
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3.  Momentan firma nu are angajaţi. Prin proiect se vor 

angaja 2 persoane. Cat timp după finalizarea 

implementării trebuie păstrați angajații?  

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu și la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Prin urmare, persoana care a dobândit competenţele digitale pentru editare și post-producție pentru 

produse digitale trebuie să fie angajat al solicitantului.  

Ghidul solicitantului nu impune obligații referitoare la menținerea angajaților după finalizarea 

implementării proiectului. 

4.  In ceea ce priveşte formarea profesionala a 

personalului pt a obţine competenţe digitale, daca 

compania are deja un angajat cu competente 

digitale este necesar ca un alt angajat sa 

dobândească aceste competenţe? sau este 

obligatoriu sa fie un angajat nou care sa 

dobândească aceste competente?  

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu și la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Nu există obligativitatea ca angajatul să fie nou. Persoana poate fi un angajat deja existent al Solicitantului 

sau o persoană nou angajată în cadrul proiectului.  

Prin urmare, angajatul solicitantului - în cadrul proiectului trebuie să dobândească în perioada de 

implementare a proiectului competenţele digitale pentru editare și post-producție pentru produse 

digitale.  

Atenție la dubla finanțare !   

5.  Angajatul care va urma cursurile obligatorii, poate fi 

unul cu norma partiala de munca? exista vreo 

limitare la nr de ore/luna pt el? 

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu și la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Ghidul Solicitantului nu prevede nicio restricție cu privire la numărul de ore cu care este încadrat angajatul 

care va urma cursuri în vederea dobândirii competențelor digitale pentru editare/post-producție pentru 

produse digitale.  

6.  Persoana angajata care va beneficia de cursurile de 

formare va trebui sa fie angajata la începutul 

proiectului, sau va putea fi angajat ulterior (de ex. in 

A se vedea și răspunsurile de mai sus.  
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cazul in care firma nu deţine niciun angajat)? De 

asemenea, cat timp va trebui sa rămâne acel angajat 

in firma? 

Persoana angajata care va beneficia de cursurile de formare va putea fi angajată ulterior. Respectivul 

angajat trebuie să aibă un rol bine definit în cadrul proiectului și să susțină atât atingerea obiectivelor 

generale și specifice cât și indicatorii obligatorii ai proiectului.  

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu și la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Solicitantul eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte va trebui sa facă dovada că angajatul care a 

urmat cursuri în vederea dobândirii competențelor digitale pentru editare/post-producție pentru 

produse digitale era angajată a solicitantului la momentul desfășurării cursurilor (CIM, Extras revisal, 

etc.).  

Referitor la durata pentru care respectivul angajat va trebui să rămană în firmă, Ghidul Solicitantului nu 

prevede un termen minim.  

7.  Administratorul/ asociatul unic poate fi angajat in 

cadrul acestei finanţări, el fiind și beneficiarul 

cursurilor acreditate? 

Da.  

Conform art. 43 din Ghidul Solicitantului, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile 

propuse, în mod obligatoriu la atingerea următorului indicator: „Număr de angajați cu competențe digitale 

dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟. 

Prin urmare, persoana care a dobândit competenţele digitale pentru editare și post-producție pentru 

produse digitale trebuie să fie angajat al solicitantului.  

8.  Care sunt alte activităţi ce le poate avea proiectul pe 

lângă cele 3 predefinite? 

Conform art. 6. din Ghidul Solicitantului, activitățile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în 

cadrul I.7 - Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme, sunt: 

1. dezvoltarea capacităților de editare/ postproducție pentru produsele digitale; 

2. crearea de microplatforme VoD; 

3. marketing; 

4. managementul proiectului; 

5. digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală); 
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6. dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual; 

7. instruirea personalului pentru a obține abilități digitale; 

8. producția și distribuția de conținut digital. 

9.  Ghid solicitant, pag. 6, punctul k: Conținutul digital 

trebuie să fie distribuit online ȘI offline până la 

terminarea perioadei de implementare? Sau e în 

regulă doar prin una dintre cele două? 

Conform Ghidului Solicitantului - art 2. Definiţii –  conţinutul digital este materialul audiovizual produs 

pentru consum online și offline.  

Conform Ghidul Solicitantului - art. 6. activitățile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în cadrul 

I.7 - Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme, sunt: ... pct.8 - producția și distribuția de 

conținut digital. 

În concluzie, conținutul digital produs în cadrul proiectului trebuie să fie și distribuit prin cel puțin unul 

din cele două canale.  

10.  Va rugam sa precizați modalitatea exacta in care 

trebuie făcută dovada pentru îndeplinirea 

indicatorului referitor la Continut digital dezvoltat si 

distribuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Ghidului Solicitantului :  

• art 2. Definiţii –  conţinutul digital este materialul audiovizual produs pentru consum online și 

offline.  

• art. 6. activitățile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în cadrul I.7 - Accelerarea 

digitalizării producției și distribuției de filme, sunt: ... pct. 6. dezvoltarea și distribuirea de conținut 

cultural audiovizual; ... pct. 8 - producția și distribuția de conținut digital. 

• CAPITOLUL XI.  INDICATORII  APELULUI  DE  PROIECTE: Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să 

conducă, prin activitățile propuse, la atingerea cumulativă a următorilor indicatori: a) ... și b) 

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

În concluzie, modalitatea prin care poate fi făcută dovada îndeplinirii indicatorului este prin transmiterea 

conținutului digital dezvoltat și distribuit catre Coordonatorul de Reformă și Investiții – Ministerul Culturii 

prin Unitatea de Management a Proiectului sau prin facilitatea accesului CRI la acesta prin intermediul unui 

link (funcțional și datat). CRI își menține dreptul de a solicita informații care să ateste îndeplinirea 

indicatorului și în/sub alte forme dacă din informațiile prezentate de beneficiar nu reiese îndeplinirea 

acestuia sau planează alte dubii.  
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Conţinutul digital care consta in materialul 

audiovizual produs pentru consum online și offline 

trebuie realizat, finalizat si distribuit strict in 

perioada de implementare a proiectului ? 

 

 

 

 

 

Activitatea de producție include implicit și cea de 

distribuție?  

 

 

Firma solicitantă trebuie să aibă autorizat și CAEN 

5913 la data depunerii?   

 

 

 

Care este modul de raportare/livrabil pentru 

distribuție ? 

Conținutul digital așa cum este acesta descris mai sus și în Ghidul solicitantului, trebuie produs, finalizat și 

distribuit  în perioada de implementare a proiectului, cel târziu până la data de finalizare a proiectului așa 

cum va fi aceasta inclusă în Contractul de finanțare încheiat între CRI – MC_UMP și solicitantul/Beneficiar 

al finanțării PNRR-C.11-I.7. 

 

Întrebarea nu este clară. Vă rugăm să specificați concret la care pagină din Ghid/anexe și/sau 

Schemă/anexe și/sau articol faceți referire.  

 

Conform Ghidului solicitantului:  

CAPITOLUL V. SOLICITANȚI  ELIGIBILI 

Art.18 Solicitanții eligibili sunt: ... 

2. 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. 

Vă rugăm să specificați concret la care pagină din Ghid/anexe și/sau Schemă/anexe și/sau articol faceți 

referire.  

11.  Din contract, Anexa 4, Pag. 29, Livrabile A3: la ce se 

referă metadate? 

Prin metadate se înțeleg  fișele de informații descriptive pentru un produs digitalizat.  
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Livrabilele prevăzute în Mecanismul cererii de transfer – anexa la Contractul de finanțare -  sunt cu titlu de 

exemplu.  

12.  Solicitantul care dorește sa depună proiectul este 

eligibil daca îsi autorizează codul CAEN in luna 

depunerii proiectului?  

 

 

Conform Ghidului solicitantului:  

CAPITOLUL V. SOLICITANȚI  ELIGIBILI 

Art.18. Solicitanții eligibili sunt: (...) 

2. 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. 

13.  Daca un solicitant are 2 sau chiar toate 3 dintre 

codurile CAEN eligibile, trebuie sa opteze pentru 

unul dintre ele ptr depunere proiect? Nu am vazut 

sectiune de alegere cod CAEN pentru care se cere 

finantarea si aprecierea ar fi ca nu, insa as dori 

confirmare. 

Conform Ghidului solicitantului:  

CAPITOLUL V. SOLICITANȚI  ELIGIBILI 

Art.18 Solicitanții eligibili sunt: ... 

2. 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;  
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• CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de 

televiziune. 

Vă confirmăm că nu se solicită alegerea sau introducerea codurilor CAEN pentru depunerea unui proiect 

în platforma proiecte.pnrr.gov.ro. 

14.  Cererea de finantare si anexele din ultima varianta 

de pe site nu pot fi completate. Vor fi publicate 

variantele editabile ale acestora? 

 

Când se publica Anexele in format editabile? 

(cererea de finantare si declarațiile necesare pt 

depunerea proiectului? 

 

Când si unde vor fi disponibile toate formularele la 

care se face referire in ghid? 

 

 

Vă rugăm să nu completați în versiunile actuale publicate pe siteul CRI ! Pot apărea modificări !  În 

momentul de față, pe pagina web dedicată Investiției 7 sunt publicate versiunile draft ale acestor 

documente, avizate de MIPE, în calitate de Coordonator Național al PNRR. 

 

Versiunile finale, inclusiv în format editabil, ale Ghidului solicitantului, inclusiv Anexele și ale Schemei de 

ajutor de minimis, inclusiv Anexele, vor fi publicate în perioada următoare, înainte de lansarea apelului 

de proiecte, pe pagina web dedicată Investiției 7.  

 

Vă rugăm să verificați și FAQ nr.1 din 13.01.2023 – răspunsul la întrebarea nr.30.  

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-

sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-

cadrul-pnrr_pg_0.htm  

15.  La ce se refera drepturile consultantului care trebuie 

trecute in cererea de finantare? 

Se vor menționa drepturile consultantului referitoare la reprezentarea în platformă, depunerea 

dosarului, răspuns la clarificări etc.   

Vă rugăm să verificați și FAQ nr.1 din 13.01.2023 – răspunsul la întrebarea nr. 13.  

16.  Cât va sta publicat ghidul final aprobat (durata 

minimă legală) până  la data deschiderii apelului? 

În momentul de față, pe pagina web dedicată Investiției 7 sunt publicate versiunile draft ale 

documentelor oficiale, avizate de MIPE, în calitate de Coordonator Național al PNRR.  

Acestea au fost publicate pe siteul MC_UMP tocmai în scopul de a veni în susținerea tuturor potențialilor 

solicitanți și de a crește posibilitatea de pregătire/depunere a propunerilor de proiecte – care răspund 

apelului aferent Investiției 7 din cadrul PNRR .  

 

http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm


8 

 

Versiunile finale, inclusiv în format editabil, ale Ghidului solicitantului, inclusiv Anexele și ale Schemei de 

ajutor de minimis, inclusiv Anexele, vor fi publicate în perioada următoare, înainte de lansarea oficială a 

apelului de proiecte din 30 ianuarie 2023, pe pagina web dedicată Investiției 7.  

 

Vă rugăm să verificați și FAQ nr.1 din 13.01.2023 – răspunsul la întrebarea nr.30.  

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-

sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-

cadrul-pnrr_pg_0.htm.  

17.  Modificările care se vor mai face în conținutul 

ghidului, anexelor, etc vor fi punctate clar și 

precis/centralizate? Menționăm că se lucrează deja 

pe documentele publicate și având în vedere tipul 

de apel de proiecte ce urmează a fi deschis în scurt 

timp (primii 50) ar fi necesar. 

Modificările care se vor mai face în conținutul ghidului, anexelor, etc vor fi incluse/integrate în versiunile 

finale ale documentelor oficiale.  

 

Vă recomandăm să nu completați în versiunile actuale draft publicate pe siteul CRI ! Pot apărea 

modificări !   

 

18.  În ce măsură poate fi folosită capacitatea tehnică, 

materială pe care o are firma? 

Producție_echipamente deținute de firmă. 

Capacitatea tehnică și materială pe care solicitantul o are la dispoziție la data depunerii proiectului poate 

fi utilizată pe parcursul implementării proiectului, în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice ale 

proiectului și a indicatorilor obligatorii ai proiectului.  

19.  Se va publica un manual de implementare? Se vor elabora și transmite informații, instrucțiuni către beneficiarii apelului din cadrul Investiției 7 - cu 

care s-au încheiat contracte de finanțare.   

20.  Prezentarea de astazi ne-o puteti trimite pe mail ? Prezentarea a fost publicată pe pagina de internet aferenta Investiției 7.  

O puteți regăsi la următorul link: 

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-

sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-

cadrul-pnrr_pg_0.htm  

Vă recomandăm pagina apelului aferent Investiției 7:  

http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1673_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
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www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm  

21.  În Anexa 1. Cerere de finanțare, pag. 7, punctul C2.1 

Descrierea activităților: 

--> Care sunt "documentele justificative care atestă 

obținerea livrabilului" acceptate în faza de aplicare? 

Exemple de livrabile aferente activităților obligatorii: 

Activitatea A.3 Dezvoltarea și Distribuția  de conținut digital 

Livrabile: scenariu, metadate, dovada distribuției online și offline a conținutului digital (rapoarte accesări, 

link platformă de distribuție), conținut digital variantă brută, conținut digital final etc. 

Pentru mai multe informatii, regăsiți și prezentarea publicată pe pagina de internet aferenta Investiției 7: 

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-

sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-

cadrul-pnrr_pg_0.htm  

22.  Exista un model de proiect pe care sa îl avem drept 

ghid? 

În cadrul PNRR nu sunt menționate modele de proiecte de succes.  Propunerile de proiecte din cadrul 

prezentului apel vor fi elaborate atât în conformitate cu nevoile de digitalizare ale producătorilor si 

distribuitorilor de film din România, cât și cu documentele oficiale ale apelului care includ instrucțiuni de 

completare. 

23.  As dori sa stiu cu exactitate daca masura se refera si 

la achizitia de aparatura pentru filmare (camere, 

accesorii pentru filmare) sau doar la aparatura 

pentru digitalizare pentru post postproductie - 

calculatoare, medii de stocare etc. 

Da, se pot achiziționa echipamente cu condiția ca acestea să aibă legătură cu activitățile/ acțiunile specifice 

realizării obiectivelor proiectului.  

Atenție! Toate activele achiziționate prin proiect trebuie să fie noi. 

Echipamentele de filmare  sunt eligibile dacă acestea contribuie la îndeplinirea activităților și a obiectivelor 

asumate în proiect  și îndeplinesc și celelalte condiții din Ghidul Solicitantului (ex.: să nu fie second hand 

etc) 

24.  Care este mecanismul de plata? - Pot fi solicitate 

plăti in avans? Trebuie achiziţionate întâi activele si 

apoi făcute cererile de plata? Ce termen de plata 

estimați? 

Mecanismul cererilor de transfer este anexă la modelul contractului de finanțare – Anexă la Ghidul 

solicitantului și include toate informațiile privind mecanismul financiar aferent Investiției 7 – PNRR. 

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

http://www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1672_prezentare-sesiune-online-de-informare-pentru-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm
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25.  Există posibilitatea suplimentării bugetului alocat 

având în vedere interesul acordat investiției 7? 

În acest moment nu avem informații referitoare există posibilitatea suplimentării bugetului acordat 

investiției 7.  

26.  Sunt eligible societățile care au capitaluri proprii 

negative? 

Da, în situația în care valoarea cumulată a veniturilor totale/ cifrei de afaceri din ultimii 3 ani fiscali încheiați 

este de cel puțin 15% din valoarea proiectului propus. 

27.  Se va lua in considerare situaţia financiara din 2022 

si in cazul in care bilanțul nu poate fi depus pana la 

data depunerii? 

Conform Ghidului solicitantului, 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. 

A se vedea FAQ nr.1 – 13.01.2023  

28.  Referitor la elaborarea bugetului, este suficient 

susținerea valorilor printr-un singur document 

justificativ pentru fiecare, de ex. ofertă de preț, 

printscreen, contracte sau ștate pentru poziții 

similare sau e nevoie de prezentarea a două 

documente justificative pentru fiecare cheltuială? În 

cazul în care dorim să angajăm prin proiect 

persoane pe poziții care nu sunt similare celor 

existente, care ar putea fi documentul care stă la 

baza fundamentării cheltuielii? 

Da, este suficientă prezentarea unui singur document justificativ pentru fiecare sublinie bugetară. În cazul 

în care se dorește bugetarea unor poziții care nu sunt similare celor existente documentul care va sta la 

baza fundamentării poate fi: print-screen de pe website-uri, contracte similare, oferte de preţ etc. sau 

referirea la standardele de cost existente. 

29.  In film sunt multe contracte de drepturi de autor. 

Sunt eligibile? Pt ca un actor nu este salariat. 

Cheltuielile aferente onorariilor privind drepturile de autor nu intră în categoriile de cheltuieli eligibile 

pentru Investiția 7. Se pot bugeta cheltuieli aferente contractelor de servicii încheiate respectând legislația 

achizițiilor, precum și cheltuieli salariale.  

Drepturile de autor nu sunt eligibile in cadrul Investitiei 7. Se pot incheia, in schimb, contracte de prestari 

servicii cu operatori economici (persoane fizice sau juridice care ofera servicii in mod licit pe piata, 



11 

 

respectiv sunt inregistrate la organismul fiscal teritorial, sub formă de persoana fizica autorizata/II/IF sau 

orice altă formă de înregistrare prevăzută de lege). 

A se vedea și instrucțiunile de completare a bugetului. 

30.  Managerul trebuie să fie salariat în firmă? Poate fi 

externalizat sau nu? 

Managerul de proiect poate fi salariat în firmă sau angajat nou pe poziția de manager de proiect, caz în 

care cheltuiala va fi inclusă în buget la linia bugetară 1.1 Cheltuieli cu personalul angajat aferent 

managementului de proiect  (cheltuieli salariale).  

De asemenea, se pot încheia contracte de servicii pentru a se asigura managementul proiectului cu 

condiția ca serviciile estimate a fi contractate pentru asigurarea managementului de proiect să nu fi fost 

deja asigurate prin personalul propriu angajat.  

A se vedea și instrucțiunile de completare a bugetului. 

31.  Pt liniile bugetare 1.1 si 2.1. sunt eligibile doar CIM 

incheiate ulterior depunerii cererii de finantare sau 

pot fi si CIM anterioare pt care acum se fac doar 

modificari in fisa postului? 

Cheltuielile bugetate la liniile 1.1, respectiv 2.1 pot fi aferente unor CIM-uri încheiate ulterior sau 

anterior semnării contractului de finanțare cu condiția ca cele existente să fie adiționate conform 

legislației, după semnarea contractului de finanțare, inclusiv modificarea aferentă a fișelor de post. 

Atenție! Conform Ghidului solicitantului, sunt eligibile doar cheltuielile efectuate în perioada de 

implementare a proiectului. 

32.  Si tot legat de contractele de DA, cat de exacte sau 

cat pot varia cheltuielile cu personalul de productie 

(crew) si actori, care nu sunt angajati ci doar 

colaboratori pt proiect. De asemenea, costuri cu 

locatia, decoruri etc, care pot varia. 

Cheltuielile aferente onorariilor privind drepturile de autor nu intră în categoriile de cheltuieli eligibile 

pentru Investiția 7. Se pot bugeta cheltuieli aferente contractelor de servicii încheiate respectând legislația 

achizițiilor, precum și cheltuieli salariale.  

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 ex. stat de plată), care să justifice nivelul cheltuielilor salariale bugetate. 

A se vedea și instrucțiunile de completare a bugetului. 
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33.  Pt liniile din buget/sublinii exista vreo limitare la 

depasirea acestora? de ex anticipam un salariat pt 

implementare cu 5000 lei/luna si gasim doar cu 

7000 in conditiile noastre. 

Se va avea în vedere încadrarea în bugetul aprobat al proiectului. Suplimentarea, în perioada de 

implementare, a unor linii bugetare se poate realiza din economii înregistrate la nivelul proiectului (de 

ex. în urma încheierii unui contract cu valoare mai mică decât cea bugetată)  sau din surse proprii. Orice 

modificare a contractului de finanțare, implicit a bugetului proiectului se poate realiza în condițiile art. 9 

din contract. 

34.  Pentru realizarea de continut digital este nevoie de 

personal creativ, de exemplu Regizor. a. acesta 

trebuie sa fie angajat cu contract individual de 

munca pe durata determinata? b. aceasta activitate 

de creatie este considerata serviciu sau activitate in 

cadrul implementarii proiectului/ 

Cheltuielile aferente onorariilor privind drepturile de autor nu intră în categoriile de cheltuieli eligibile 

pentru Investiția 7. Se pot bugeta cheltuieli aferente contractelor de servicii încheiate respectând 

legislația achizițiilor, precum și cheltuieli salariale. 

35.  Pt linia 2.4. inseram cate o linie pt fiecare categorie 

de consumabil? de ex pixuri, cabluri, becuri, hartie, 

toner, HDD......? 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului, la linia bugetară aferentă cheltuielilor legate de 

achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar se va insera câte o sublinie bugetară pentru 

fiecare tip de obiecte de inventar/materiale consumabile.  ATENTIE!!!  Se recomandă bugetarea la pachet 

a acestor cheltuieli în baza necesarului estimat pentru fiecare tip de material (document justificativ pentru 

fundamentarea cheltuielii). Se va avea în vedere ca aceste categorii de cheltuieli să fie identificabile și 

atribuite proiectului. 

A se vedea și instrucțiunile de completare a bugetului. 

36.  Se poate modifica bugetul prin act adițional la 

contract? 

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului se pot realiza modificări (inclusiv asupra bugetului 

proiectului) conform art. 9 din modelul contractului de finanțare – anexă la Ghidul solicitantului. Vă 

recomandăm parcurgerea cu atenție a contractului de finanțare.  

37.  Cheltuielile cu chiria pentru sediul social sunt 

eligibile? 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului, în categoria cheltuielilor indirecte poate fi inclusă și 

chiria sediului.  
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Atenție! Costurile indirecte reprezintă o rată de maximum 7% din costurile directe totale eligibile, 

calculată conform prevederilor Ghidului Solicitantului. Nu se vor insera linii distincte pentru fiecare 

cheltuială în parte. Se va avea în vedere o sumă globală ce va fi cuprinsă la acest capitol bugetar. 

38.  Cum se pot aduce spre fundamentare state de plata 

anterioare? nu sunt date confidenţiale? GDPR? 

În această situație, solicitantul va anonimiza datele cu caracter personal, respectând legislația GDPR. 

39.  Plata unor abonamente pt anumite programe de 

ediare video (contracte incheiate anterior) pe 

perioada de implementare este eligibila? 

Conform bugetului proiectului și Ghidului solicitantului este eligibilă achiziția de active necorporale (spre 

ex. programe de editare imagine, programe de subtitrare, programe colorizare, programe de editare video 

etc.). Dacă solicitantul are în vedere doar plata lunară a unui abonament pentru licențe ce au legătură cu 

activitățile/ acțiunile specifice realizării obiectivelor proiectului, cheltuielile pot fi încadrate la linia 

bugetară 2.3. Cheltuielile trebuie să fie realizate în perioada de eligibilitate a proiectului și să respecte, 

cumulativ, condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului. Solicitantul se va asigura de 

respectarea principiilor privind evitarea dublei finanțări și a celorlalte cerințe din cadrul Ghidului 

Solicitantului. 

40.  Cel angajat poate fi cu norma întreagă sau cu orice 

norma de ore. 

Nu există o limită impusă cu privire la norma de lucru pentru membrii echipei de proiect. 

41.  Tipul de active corporale ce pot fi achiziționate în 

cadrul activității de management? Limită bugetară 

impusă pentru dotarea firmei în scopul 

implementării activităților propuse? 

Nu pot fi bugetate cheltuieli cu achiziția de active corporale în cadrul activității de management. La linia 

bugetară 2.5 pot fi incluse cheltuieli cu achiziția de active corporale în legătură cu implementarea 

activităților/ acțiunilor specifice realizării obiectivelor proiectului. A se vedea instrucțiunile de completare 

a bugetului: „La această linie se pot include cheltuieli cu achiziția de active corporale (spre ex. servere de 

stocare, camere video etc.) și necorporale (spre ex. programe de editare imagine, programe de subtitrare, 

programe de colorizare, programe de editare video etc.), conform Ghidului solicitantului și Schemei de 

minimis (cu excepția activităților de management de proiect)”. 

42.  Deci se vor face cheltuielile din fonduri proprii si vor 

fi ulterior subvenționate? 

Pentru efectuarea plăților în cadrul contractului de finanțare se va utiliza mecanismul cererilor de 

transfer, anexa 3 la contract. Pentru a fi incluse într-o cerere de transfer, cheltuielile trebuie să fie 

angajate și neplătite, precum și cheltuieli plătite din surse proprii. 



14 

 

43.  Cheltuielile platite din surse proprii sunt cele 

achitate din alt cont bancar al beneficiarului ? (nu 

din contul dedicat finantarii) 

Se recomandă transferul sumelor din surse proprii în contul dedicat proiectului, cu reglarea ulterioară în 

urma primirii sumelor de la CRI. 

44.  Daca primim fondurile pentru un film sau material 

video, putem sa mai avem si sponsori pentru acel 

proiect? 

A se vedea prevederile Ghidului solicitantului referitoare la dubla finanțare. 

45.  Exista model de centralizator lunar de plati, cerere 

de transfer, declarative de utilizare? 

Toate formularele în varianta finală aferente Investiție 7 vor fi publicate pe site-ul www.umpcultura.ro 

după aprobarea acestora prin ordin al ministrului Culturii.  

46.  Cum se va face decontarea salariilor: trebuie ținute 

fise de pontaj? 

Decontarea salariilor se va face pe baza pontajelor lunare colective (întocmite în baza condicii de prezență) 

și a statelor de salarii lunare 

47.  Ce se întâmplă daca cheltuiala indirecta estimata la 

momentul formarii bugetului va fi mai mare decât 

estimarea? (ex costul cu energia sau gazele) 

Cheltuielile indirecte eligibile decontate vor reprezenta o rată de maximum 7% din totalul cheltuielilor 

directe eligibile. Diferența va reprezenta cheltuiala neeligibilă.  

48.  Pentru achizitii directe, daca beneficiarul nu are site 

propriu, cum procedeaza pt anuntul privind 

achizitiile? pt orice valoare trebuie dat acest anunt? 

este vorba doar de achizitii de bunuri sau si de 

servicii? serviciile de contabilitate, nu consultant, pt 

care se incheie AA privind obligatiile suplimentare 

privind strict contractual de finantare (de ex tinerea 

unei evidente contabile separate a operatiunilor 

fata de restul activitatii firmei,furnizarea de note 

contabile separate pt fiecare achizitie/chelt 

indirecta……) se incadreaza la 2.3 ? 

Pentru derularea achiziţiilor directe (valori mai mici de 270.120 lei, fără TVA), conform “Îndrumarului 

metodologic aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare 

de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și 

rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență”, beneficiarul privat are obligația de a 

publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu.  

Achizitiile in cadrul Investiţiei 7 vizeaza doar bunuri si servicii, nu si lucrări. 

Vă rugăm să parcurgeți și prezentarea pe subiect: www.umpcultura.ro/Files/uploads/2781-

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

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. 

http://www.umpcultura.ro/
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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Cheltuielile indicate de dvs. se pot include la capitolul 1 aferent managementului de proiect (linia bugetară 

1.2). 

49.  Cand se publica normele metodologice de aplicare? Întrebarea nu este clară.  

50.  Nicaieri nu se vorbeste de contractele de drepturi 

de autor, desi aceastea sunt SPECIFICE industriei. 

Peste tot se vorbeste doar de cheltuieli salariale... 

ori acestea nu se aplica decat in mica masura 

activitatii de productie de film 

Drepturile de autor nu sunt eligibile in cadrul Investiţiei 7. Se pot încheia, in schimb, contracte de prestări 

servicii cu operatori economici (persoane fizice sau juridice care ofera servicii in mod licit pe piaţă, 

respectiv sunt înregistrate la organismul fiscal teritorial, sub formă de persoana fizica autorizata/II/IF sau 

orice altă formă de înregistrare prevăzută de lege). 

51.  Nu se aplica Ordin MFE 1284 - pt beneficiari privați? În ceea ce privește achiziţiile din cadrul Investiţiei 7, pentru derularea acestora sunt aplicabile prevederile 

Îndrumarului metodologic elaborat de MIPE (ultima versiune – 07.11.2022), pana la elaborarea de catre 

MIPE a unui Ordin similar Ordinului 1284. 

Acesta este disponibil aici:  

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

52.  Exista un formular tip pentru declarația de proprie 

răspundere - firme legate, dar care nu sunt 

întreprinderi unice? 

Se va completa DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR 

DE STAT/DE MINIMIS - Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

Nu există un formular tip pentru declarația pe propria răspundere – firme legate pentru că în cadrul 

Investiţiei 7 ne referim la întreprinderea unică definită conform Regulamentului UE 1407/2013. 

 

53.  Se cere în cazul firmelor legate sa se depună și o fisa 

de legătură - în conținutul Declarației de propie 

răspundere? 

Se va completa DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR 

DE STAT/DE MINIMIS - Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

Nu există un formular tip pentru declarația pe propria răspundere – firme legate pentru că în cadrul 

Investiţiei 7 ne referim la întreprinderea unică definită conform Regulamentului UE 1407/2013. 

54.  Dacă unul din asociați este asociat în 2 firme, 

ambele pot depune cereri de finanțare? 

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prevederile Schemei de ajutor de minimis, pentru o înțelegere 

corectă a acestora !  

 

http://www.umpcultura.ro/ctg_45_investitia-7_pg_0.htm
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În cazul asociatului în cadrul a două întreprinderi, în primul rând se va completa DECLARAŢIA 

ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS - Anexa 

nr. 2 la Schema de ajutor de minimis.  

 

Dacă în urma declarațiilor depuse de solicitant și a analizei efectuate rezultă că este o întreprindere 

unică, vor fi aplicabile dispozițiile prevederile art. 11 alin. (1) din Schemă, cu condiția ca proiectele să fie 

diferite în conținut și, în afara îndeplinirii condiției de plafon (200.000 euro, cumulat pe o perioadă de 3 

ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiați), va fi îndeplinită și condiția prevăzută la art. 18 

alin. (1) din Schemă, respectiv valoarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși 100.000 

Euro  pentru fiecare solicitant, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare. 

În cazul în care nu este întreprindere unică, fiecare solicitant va fi considerat de sine stătător. 

Se face analiza fiecărui solicitant de finanțare a încadrării în întreprindere unică. Solicitantul este obligat 

să completeze Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/minimis – 

Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

Legătura dintre două întreprinderi realizată prin intermediul unei/unor persoane fizice se va lua în 

considerare doar dacă respectivele persoane fizice pot fi considerate ele însele întreprinderi. 

55.  Pt înscrierea in platforma - un consultant care 

completează pentru mai multe firme va face conturi 

separate pentru fiecare dintre firme? 

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
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www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1667_actualizare-inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-

pnrr_pg_0.htm). 

A se vedea si FAQ nr.1. răspunsul la întrebarea nr 13 din data de 13.01.2023.  

56.  Documentele necesare depunerii proiectului pot fi 

încărcate in platforma înainte de 30 ianuarie, ora 9, 

Urmând ca după deschiderea liniei sa se transmită 

proiectul? 

Nu.  

Prezentul apel de proiecte va fi deschis în platforma MIPE de către Coordonatorul National al PNRR – 

Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene - în platforma electronică MIPE -   proiecte.pnrr.gov.ro  - 

strict între data și ora de început și data și ora de finalizare a etapei de depunere a proiectelor. 

Platforma electronică MIPE -   proiecte.pnrr.gov.ro se află în administrarea MIPE. 

57.  Platforma funcționează atât pe mac cat si pe 

Windows? 

DA, platforma proiecte.pnrr.gov.ro poate fi accesată indiferent de sistemul de operare folosit, accesul se 

face prin browser (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari etc.), de pe orice calculator 

conectat la Internet. 

58.  Certificatul digital calificat este tot una cu 

semnătura digitala extinsa? 

NU, dar semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat poate fi folosită pentru identificarea electronică în platforma MIPE: 

proiecte.pnrr.gov.ro și pentru semnarea electronică a documentelor încărcate în platformă. 

Detalii referitoare la depunerea proiectelor în platforma electronică MIPE se regăsesc în documentul 

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

www.umpcultura.ro/Files/uploads/2771-Manual_Proiecte_v5.pdf  

59.  Conform ghidului actualizat pre-înscrierea dosarului 

a fot eliminată și are loc depunerea dosarului de 

finanțare direct. Astfel, în aplicația online există 

secțiuni ale cererii de finanțare care vor trebui 

completate? sau vom procesa doar la încărcarea 

documentelor anexe ale cererii de finanțare, 

cererea de finanțare și documentele justificative? 

Documentele din componența dosarului de finanțate nu se completază direct în platforma electronică 

MIPE, acestea urmând a fi doar încărcate după completare. 

 

Detalii referitoare la depunerea proiectelor în platforma electronică MIPE se regăsesc în documentul 

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

www.umpcultura.ro/Files/uploads/2771-Manual_Proiecte_v5.pdf  

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/Files/uploads/2771-Manual_Proiecte_v5.pdf
http://www.umpcultura.ro/Files/uploads/2771-Manual_Proiecte_v5.pdf
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60.  Pt fundamentarea cheltuielilor este de ajuns 1 

oferta/printscreen/ contract similar sau cate ? 

Ghidul solicitantului nu impune un număr maxim de oferte/prtscreen/ contract similar. 

Da, este suficientă prezentarea unui singur document justificativ (oferta, printscreen, contract similar, etc) 

pentru fiecare sublinie bugetară. 

 

 


