
 

Nr 
crt  

Întrebări  
 

Răspunsuri 

Cap. V, art.18, alin.4: "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte" : 
 

1.  Ce trebuie sa prezentam in cadrul dosarului privind realizarea acestui proiect ( documentie 

scrisa, format video digital, link, etc. ) ? 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante.  

2.   

Cap VI - Beneficiari eligibili din Schema de ajutor de minimis, art. 9 alin 2  pct 2 ,,Sunt producatori 

sau distribuitori de filme….” -  

 1. Beneficiarul eligibil poate fi și producător de reclame,  sau aplicarea este stricta (doar 

pentru filme)?  

 2. Filmele trebuie sa fie producție proprie sau pot fi si coproducții?  

3.În situația coproducțiilor care este cota de participare a coproducatorului roman?     

1. Prezentul apel de proiecte – Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de film din 

România – parte din Investiția 7 -  Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme a PNRR este dedicat accelerării 

digitalizării producției și distribuției de film din România. 

A se vedea FAQ 2 - Întrebarea 10  

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. 

A se vedea FAQ 4.1- Întrebarea 32 

3. În situația în care întrebarea are în vedere experiența relevantă a organizației în domeniul/-iile specifice vizate de proiect, în 

cererea de finanțare pot fi incluse informații cu privire la un proiect de producție/distribuție de film realizat de solicitant în calitate 

de co-producător. 

În GS nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât reclamele pot conduce la îndeplinirea criteriului. 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a participat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, la 

realizarea unor co-producții, acestea pot conduce la îndeplinirea criteriului. 

3.  Este considerata îndeplinită in cazul in care compania aplicantă a avut calitatea de co-

producător al unui film in ultimii 5 ani ? 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a participat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, la 

realizarea unor co-producții, acestea pot conduce la îndeplinirea criteriului. 

4.  Daca solicitantul a realizat filme de prezentare de companii ( de 2-3 minute) sau film de 

prezentare de tara ( de 2-3 minute), se considera condiţia de mai sus ca fiind îndeplinită ?  
În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât filmele de prezentare pot conduce la îndeplinirea criteriului. 

5.  Cum/prin ce documente va trebui făcută dovada îndeplinirii condiției ?  

Cum se demonstrează criteriul de eligibilitate ? 

 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale si/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

6.  Cum facem dovada producţiei /distribuție de film in ultimii 5 ani ? 

  

Demonstrarea îndeplinirii condiției de eligibilitate presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale video și 

orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante, din care rezultă că  ”Solicitantul a realizat cel puțin 

un proiect de producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte”. 

7.  Care este modalitatea prin care vom dovedi realizarea acestui criteriu în sensul în care se va 

realiza dovada că solicitatul a realizat sau distribuit filmul? 

Demonstrarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza prin transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale 

video și/sau orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante din care rezultă că  ”Solicitantul a realizat 

cel puțin un proiect de producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte”. 

8.  Conform ghidului ... solicitantul este cel care trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent 

producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării programului.  

Videoclipul de publicitate pentru clienți sau documentarele, videoclipuri de divertisment 

publicate prin intermediul youtube sunt considerate că îndeplinesc acest criteriu?  

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului  
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Răspunsuri 

Cap. V, art.18, alin.4: "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte" : 
 

9.  În cadrul acestei condiții se încadrează și video de tipul reclamelor de televiziune? video 

distribuite pe canalul de youtube în scopul educativ, cultural, divertisment, sportiv sau 

animații?  

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului  

10.  Care este modalitatea prin care vom dovedi realizarea acestui criteriu în sensul în care se va 

realiza dovada că solicitatul a realizat sau distribuit filmul? 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

11.  Am facut productie executiva (prestare de servicii) pe Visual Walkabout – pentru productia unui 

lung metraj de film francez intitulat Retour a Seoul (prezentat la Cannes 2022 in sectiunea Un 

Certain Regard si selectat pe lista scurta Oscars 2023).  

Rog confirmați ca acest proiect de productie ne face eligibili. 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, producție 

de film, aceasta poate conduce la îndeplinirea criteriului.  

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul 

solicitantului și în Schema de ajutor de minimis.  

12.  În cadrul acestei condiții se încadrează și video de tipul reclamelor de televiziune? video 

distribuite pe canalul de youtube în scopul educativ, cultural, divertisment, sportiv sau animații ? 

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului. 

13.   

Ce se înțelege prin proiect de productie/distribuție film ? 

Condiția de eligibilitate  presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale video și/sau orice alte surse de 

verificare (ex. contracte, alte documente relevante) din care rezultă că  ”Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de 

producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte”. 

14.  Filmele realizate pot fi si documentare sau scurt metraje ? În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât filmele de tipul documentare sau scurt metraje, pot conduce 

la îndeplinirea criteriului.  

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

15.  1. Se accepta ca organizația care aplica sa fi fost responsabil distribuție pentru un film (dovedit 

cu un contract de prestări servicii) chiar daca distribuitorul filmului a fost oficial firma de 

productie ? 

2. Se accepta cazul unei asociaţii care a organizat multiple proiecții de film in regim de 

licenţă  fără sa fie distribuitorul oficial al filmului ? 

Analiza îndeplinirii acestei condiții se va realiza în corelare cu toate documentele depuse în cadrul dosarului de finanțare.  

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului . 

16.  a) Art. 18. Solicitanții eligibili: Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție 

de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte. Cum poate fi 

demonstrat?  Daca societatea are executate "servicii de realizare film de promovare turistica 

si turism cultural" sau "productie de film de prezentare/publicitate" de 3-5 minute, este 

eligibila ? 

b) Ce documente sunt necesare pentru a demonstra ca Solicitantul a realizat cel putin un proiect 

de productie/distribuție film in ultimii 5 ani ? 

c) Conditia: solicitantul a realizat minim 1 proiect in ultimii 5 ani, poate fi explicata de dvs? 

d) Ce fel de proiecte sunt admise? Cu ce anume, concret, va fi demonstrata realizarea acelui 

proiect? De ex ,videoclipurile realizate si încărcate pe youtube sunt admise? 

e)  Dați, va rog si alte exemple si de proiecte admise. 

a.  Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului.  

b.   În vederea susținerii celor precizate de solicitant în dosarul de finanțare se pot transmite linkuri aferente acestor materiale 

și/sau orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

c.   A se vedea răspunsurile de mai sus.  

d.   A se vedea răspunsul de la punctul b. 

e.   Apelul va fi lansat pe 30.01.2023 la ora 09:00.  

 

17.  Cum dovedim că solicitantul a realizat acel film?  

 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante.  

18.  Îndeplinesc criteriul în cazul în care am făcut parte dintr-un proiect de producție film? De ex. am 

realizat conținutul de sonorizare sau producție parte componentă dintr-un film. 

Solicitantul va avea în vedere că realizarea conținutului de sonorizare în cadrul proiectului de producție de film nu contribuie la 

îndeplinirea condiției "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării 

prezentului apel de proiecte" . 

19.  Proiectului de productie/distributie se adresează doar filmelor? pentru filme ne referim la toate 

categoriile de film? Sau pot fi si spoturi publicitare? 

 

În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât spoturile publicitare pot conduce la îndeplinirea criteriului.  

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante.  
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Cap. V, art.18, alin.4: "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte" : 
 

20.  Care sunt categoriile de filme acceptate ? În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor care conduc la îndeplinirea criteriului.  

21.  Este eligibila o societate care a realizat un film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului 

apel de proiecte, dar care nu are filmul lansat pe piata, el aflandu-se in faza de post -

productie/editare.  

În cazul în care filmul nu a fost finalizat și distribuit în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, condiția de 

eligibilitate NU este îndeplinită. 

22.  Referitor la producţia de film in ultimii 5 ani, se poate aplica daca filmul din ultimii 5 ani e in 

productie , nu e încă finalizat si distribuit ? 

 

În cazul în care filmul nu a fost finalizat și distribuit în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, condiția de 

eligibilitate NU este îndeplinită.  

23.  Producția executivă (prestarea de servicii) te face eligibil conform criteriului cu 

producția/distribuția în ultimii 5 ani? 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, producție 

de film, aceasta poate conduce la îndeplinirea criteriului.  

24.  Societatea are codul CAEN 5911 si se ocupa de producţia de decoruri pentru producțiile 

cinematografice.  

a) Se poate dovedi ca a participat la producţia unui film in ultimii 5 ani, film realizat de firma 

de care au fost contractați si pentru care au realizat serviciile ?  

b) Ce documente doveditoare ar trebui prezentate ? 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, servicii de 

producţie de decoruri pentru producțiile cinematografice, acestea NU pot constitui servicii care conduc la îndeplinirea criteriului 

realizării unui proiect. 

 

25.  Poate fi considerat proiect un conținut digital desfășurat pe parcursul a 4 ani consecutiv, cu 

distribuție tv și online, finanțat din veniturile companiei ? 

În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât conținut digital cu distribuție tv și online poate conduce la 

îndeplinirea criteriului "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării 

prezentului apel de proiecte".  

26.  Cum se demonstrează criteriul 4 de eligibilitate: Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de 

producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.  

Demonstrarea îndeplinirii condiției de eligibilitate presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale video și 

orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante din care rezultă că  ”Solicitantul a realizat cel puțin 

un proiect de producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte”.  

Analiza îndeplinirii acestei condiții se va realiza în corelare cu toate documentele depuse în cadrul dosarului de finanțare (domeniu 

de activitate, coduri CAEN etc). 

27.  Am nelamuriri cu privire la punctul B3 din Anexa 1, materialul video realizat in ultimii 5 ani. 

28.  a. Cum se va face  dovada realizarii unui proiect de film/distributie in ultimii 5 ani?  

b. Ce acte anume sunt solicitate? 

29.  Noi servim industria de clipuri (filme) publicitare de 20 ani.  

Realizam clipuri scurte, medii, lungi, in functie de solicitarile clientului.  

Unele dintre ele au si caracter documentar. 

Aici neclaritatea este data de definitia cuvantului “film”, ce inseamna de fapt? Trebuie interpretat 

ca “film difuzat in cinematograf”, sau orice productie video care spune o poveste, indiferent 

daca este o poveste de viata sau film comercial? 

În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât realizarea unor clipurile scurte, medii, lungi, documentare, 

filmele de tipul reclame, filme de scurt metraj, reclame difuzate la TV, Continut digital distribuit pe canale online, seriale TV, 

documentare, proiecte de animație, poate conduce la îndeplinirea criteriului.  

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse de 

verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

30.  Conform codului CAEN 5911, Activitatile incluse sunt activitati de productie cinematografica, 

video si de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare, etc.) sau reclame de 

televiziune.  Va rugam sa specificati daca in categoria » Proiecte de productie/distributie de film 

in ultimii 5 ani » sunt incluse si reclame, filme de scurt metraj, reclame difuzate la TV, Continut 

digital distribuit pe canale online, seriale TV, documentare, proiecte de animatie. 

31.  Sunt considerați eligibili producătorii de film care au produs un proiect în ultimii 5 ani în calitate 

de co-producător? Pentru claritate, legislația privind cinematografia definește calitatea de 

coproducator drept " - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice 

și/sau financiare la realizarea unui film” (http://cnc.gov.ro/?page_id=51642 ). 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a participat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, la 

realizarea unor co-producții, acestea pot conduce la îndeplinirea criteriului. 

32.  Sunt considerati producatori de film si societatile care au contribuit la productia unui film (de 

exemplu, au realizat servicii de filmare pentru un film)? 
Întrebarea nu este clară. 

http://cnc.gov.ro/?page_id=51642
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Cap. V, art.18, alin.4: "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte" : 
 

33.  - Daca o firma a realizat, editat si difuzat, atat pe Zoom cat si pe site web, o serie de inregistrari 

video educationale (speach + prezentare powepoint), se considera ca a "realizat cel puţin un 

proiect de producţie/distribuţie de film", cf Art. 9 alin (2) punctul 4 de mai sus? 

- De asemenea, realizarea unui film documentar, de lungime aprox 10 minute, difuzat online, 

constituie o indeplinire a conditiei a Art. 9 alin (2) punctul 4 de mai sus? 

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior lansării 

programului. 

În Ghidul Solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât filmele de tipul documentare sau scurt metraje, pot conduce 

la îndeplinirea criteriului. 

În vederea susținerii celor precizate de solicitant în dosarul de finanțare, se pot transmite linkuri aferente acestor materiale și/sau 

orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante. 

34.  Reprezint o societate de post productie filme, video, traducere  si adaptare film, subtitrare, dublaj 

film de animatie  pentru cinema, editare audio-video si livrabile DCP si KDM uri pentru distributia 

filmelor avand coduri CAEN 5912 principal si 5911,5913 secundar. 

Doresc sa intreb daca suntem eligibili sa aplicam pentru acest proiect deoarece in ghid este o 

conditie sa fi produs un film si distribuit in ultimii 5 ani ? 

Noi am realizat si realizam numai post productia filmelor si serviciile de distributie nu  si 

filmarile  efective care se incadreaza  la codul  5911. 

Întrebarea nu e clară.  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, solicitanții eligibili sunt cei care îndeplinesc condițiile descrise în cadrul „CAPITOLULUI 

V. SOLICITANȚI  ELIGIBILI”, una dintre condițiile cumulative de îndeplinit fiind cea menționată la art. 18, punctul 4: “Solicitantul a 

realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.” 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, post-

producție care a făcut parte din procesul de producție/distribuție de film, aceasta poate conduce la îndeplinirea criteriului. 

35.  Referitor la răspunsul oferit întrebării nr. 56/ FAQ nr. 3: acesta menționează că "Nu se regăsește 

solicitarea referitoare la realizarea unui material video în ultimii 5 ani". Cu toate acestea, în 

continuare este menționat că "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție 

de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte". Vă rugăm clarificați la 

ce v-ați referit și în ce constă diferența dintre cele două mențiuni. 

În  Ghidul Solicitantului  nu este specificată tipologia filmelor.  

Demonstrarea îndeplinirii condiției de eligibilitate presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale video și 

orice alte surse de verificare, cum ar fi contracte sau alte documente relevante.  

  

36.  Aici intra si serviciile profesionale - regie, imagine, editare - si cele de închiriere echipamente de 

filmare si post-productie prestate catre terţi ? 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, servicii 

profesionale - regie, imagine, editare, care au făcut parte din procesul de producție/distribuție de film, acestea pot constitui servicii 

care conduc la îndeplinirea criteriului realizării unui proiect. Solicitantul va avea în vedere că închirierea de echipamente de filmare 

și post-producție (asigurarea suportului în vederea realizării proiectului de producție/distribuție de film) nu contribuie la îndeplinirea 

condiției "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului 

apel de proiecte" . 

 

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 depunere (30.01.2023-23.03.2023) și în etapa de evaluare și selecție a proiectelor 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 Schemei, 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 și să parcurgeți integral FAQ 1, 2 și 3.  
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1.  Poate fi considerat proiect un conținut digital desfășurat pe parcursul a 4 ani consecutiv, cu distribuție tv 

și online, finanțat din veniturile companiei?   

A se vedea FAQ 4.1- întrebarea 26 . În Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât conținut digital 

cu distribuție tv și online poate conduce la îndeplinirea criteriului "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de 

producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte". 

Analiza condițiilor de eligibilitate se va realiza pe baza tuturor documentelor care fac parte din dosarul de finanțare, 

încărcate în platforma informatică MIPE: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.  

2.  Cu ref la pag 10, cap 3, pct 6 - activ eligibile: este dezvoltarea de continut si producţia de continut este 

acelaşi lucru, sau se vorbește in aceasta finantare in termeni cinematografici, unde dezvoltarea este 

diferita de productie. 

În contextul apelului I7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea având ca finalitate un conținut digital 

dezvoltat și distribuit. Solicitantul trebuie să aibă în vedere ca activitățile aferente proiectului  propus, să respecte 

prevederile din GS și să conducă la îndeplinirea indicatorilor din cadrul Capitolul XI, art. 43. 

3.  1.Având in vedere codul CAEN 5911 :  

• producția de documentare TV sunt eligibile ?   

• producţia de reclame TV/spoturi publicitare reprezintă o activitate eligibila ?  

2.În jargonul cinematografic, “dezvoltarea” de conținut este diferită de “producția” de conținut.  

Dezvoltarea este o etapă anterioară producției.  

Dezvoltarea se finalizează prin materiale care doar vin în ajutorul pregătirii filmărilor (poate fi un scenariu, 

sau o listă cu actori care au fost selectați de regizor și producător, sau o viziune artistică clară după care 

se va filma sau se va monta filmul) dar care nu presupun niciodată producția efectivă.  

Chiar instrumentele UE dedicate filmului (vezi programul Media Europa și Eurimage) condiționează 

finanțarea pe care o oferă de faptul că un proiect nu a trecut de la stadiul de dezvoltare la stadiu de 

producție efectivă pt.a fi eligibile. La fel se petrece și în cazul Centrului Național al Cinematografiei. În 

lumina acestor chestiuni, întrebarea se naște cu privire la neclaritatea formulărilor din activitățile eligibile: 

undeva se spune “dezvoltare și distribuție”, la următoarea literă se spune “producție și distribuție”, iar la 

activitățile obligatorii se vorbește de “dezvoltarea și distribuția” conținutului digital.  

În termenii industriei cinematografice, eu înțeleg că mi se cere să produc un scenariu pe care să îl distribui, 

în timp ce a produce efectiv filmul este doar o chestiune opțională, care poate fi făcută, dar nu e obligatorie 

în final. Poate că s-ar elimina această problemă dacă cele 2 tipuri de activități eligibile ar fi fie comasate 

(de ex. să fie o activitate “dezvoltarea, producția și distribuția conținutului digital”) - sau să se alipească 

dezvoltarea și producția într-un singură activitate eligibilă (“dezvoltarea și producția de conținut digital”), 

urmând ca activitatea de distribuție a conținutului digital să fie separată de celelalte.  

1. Da, cele două exemple pot constitui activități eligibile. 

 

În Ghidul Solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât producția de documentare TV și producţia de 

reclame TV/spoturi publicitare pot conduce la îndeplinirea criteriului "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de 

producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte". 

 

În contextul apelului Investiţiei 7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea având ca finalitate un conținut 

digital dezvoltat și distribuit. Nu se impun limitări în realizarea de activități în plus față de cele minime obligatorii incluse 

în cadrul apelului. 

 

Solicitantul trebuie să aibă în vedere ca activitățile aferente proiectului propus, să respecte prevederile din GS și să conducă 

la îndeplinirea indicatorilor din cadrul Capitolul XI, art. 43. 

 

2. Formularea curentă a activităților eligibile este prezentată în Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 

noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, în Aranjamentele operaționale și în 

PNRR – Componenta 11 – C1.Tabel - Jaloane și ținte, C.11. Turism și cultura (varianta extinsă): https://mfe.gov.ro/pnrr/  

 

4.  Diferența dintre activitățile de la punctele 1 și 5 din Ghid, pag. 12: 

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

  5. digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);" 

Conform Ghidului solicitantului, Activitatea 1 se referă la dezvoltarea capacităților de editare/ postproducție pentru 

produsele digitale, iar activitatea 5 vizează digitalizarea, care presupune, printre altele, achiziționarea de echipamente IT 

– editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală. Activitatea 1 poate include achiziția de echipamente IT, dar nu se 

limitează doar la acestea, existând posibilitatea de a fi derulate și alte tipuri de acțiuni care să conducă la dezvoltarea 

capacităților de editare /postproducție pentru produsele digitale.   

A se vedea și FAQ nr.2 – 16.01.2023  

5.  

În cadrul Apelului de proiect(e), crearea și distribuția de emisiuni TV cu tematica culturala reprezintă o 

activitate eligibilă si la care dintre activităţi s-ar putea încadra: producția și distribuția de conținut digital 

sau dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual.  

Potrivit prevederilor din GS, crearea și distribuția de emisiuni TV cu tematică culturală poate reprezenta o activitate eligibilă  

(cu condiția îndeplinirii celorlalte criterii/condiții (obligatorii/cumulative) din Ghidul solicitantului (GS)) ce ar putea fi 

încadrată atât la activitatea 6. dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual, cât și la activitatea 8. producția 

și distribuția de conținut digital.  

Solicitantul va avea în vedere că acest tip de activitate conduce la atingerea indicatorului „Conținut digital dezvoltat și 

distribuit‟ asociat activității obligatorii 2. Dezvoltarea și distribuția de conținut digital.  

A se vedea Ghidul solicitantului și anexele acestuia inclusiv FAQ 1 – 13.01.2023 - răspunsul 12.  

6.  Va rog sa imi spuneti daca pe masura digitalizarii productiei de film , Conținutul digital dezvoltat și distribuit 

poate fi un film a carui productie a inceput in anul 2022 dar la care inca se lucreaza si urmeaza sa fie 

finalizat  si distribuit la finalul anului 2023.  

Potrivit prevederilor din Ghidul solicitantului pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite 

condiții, printre care aceea de a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului. Totodată, pentru a fi considerat 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Sau productia continutului digital si distribuirea trebuie sa inceapa si sa fie finalizata strict in perioada de 

implementare a proiectului ? 

 

 

eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activitățile propuse,  la îndeplinirea indicatorilor din cadrul Ghidului Solicitantului 

și la atingerea, printre altele, a indicatorului „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟.  

Restricția privind perioada de implementare a proiectului are în vedere eligibilitatea cheltuielilor, care trebuie să fie 

aferente activităților desfășurate ulterior semnării contractului de finanțare.    

Conținutul digital dezvoltat și distribuit poate fi un film a cărui producție a început în anul 2022, însă pentru validarea 

indicatorului, acesta trebuie finalizat în perioada de implementare a proiectului.  

7.  Proiectul poate sa fie coprodus, ceea ce presupune ca dreptul de autor/ proprietate de producător este 

mai mic de 100% pentru cel care depune proiectul? 

Dacă întrebarea are în vedere experiența relevantă a organizației în domeniul/-iile specifice vizate de proiect, în cererea 

de finanțare pot fi incluse informații cu privire la un proiect de producție/distribuție de film realizat de solicitant în calitate 

de coproducător. 

Dacă întrebarea se referă la îndeplinirea criteriului de la art. 18, pct. 4 din Ghidul solicitantului (Solicitantul  (persoana 

juridică) a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului 

apel de proiecte), co-producția, parte din procesul de producție/distribuție de film, poate conduce la îndeplinirea 

criteriului. 

În situația în care întrebarea se referă la conținutul digital care urmează a fi realizat în cadrul proiectului, vă atragem atenția 

că în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, proiectele în parteneriat NU sunt eligibile. 

8.  Ce înțelegeți prin proiect de producție/distribuție de film (capitolul V. art. 18. pct. 3 pagina 14)?  În Ghidul Solicitantului nu este specificată tipologia filmelor care conduc la îndeplinirea criteriului.  

9.  Care sunt  condițiile care trebuie îndeplinite de un conținut digital / audiovizual, ca să fie considerat 

productie/distribuție de film ?  

Condiția de eligibilitate care se referă la un proiect de productie/distribuție de film este menționată în  Ghidul Solicitantului 

la pct.4 și presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale video și/sau orice alte surse de verificare 

și orice contracte, alte documente relevante din care rezultă că ”Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de 

producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte”. 

10.  Acelasi termen, anume “dezvoltare”, apare mai tarziu, tot cu referire la activitatile eligibile, si anume in 

formularea “dezvoltarea si distribuirea de continut cultural audiovizual”. Daca se mentine intelesul 

termenului “dezvoltare”, asa cum am stabilit la punctul anterior, inseamna ca formularea cu privire la 

“continutul cultural audiovizual” se refera la rafinarea sau finisarea unui continut audiovizual deja existent. 

Am dreptate sa dau acest inteles termenului “dezvoltare”? Daca nu, va rog sa explicati. 

 

In cazul in care insa am inteles corect, in contextul cu privire la continutul cultural audiovizual de mai sus, 

semnificatia termenului “dezvoltare”, asta inseamna cealalta activitate eligibila enumerata, adica 

“productia si distributia de continut digital” se refera la crearea de la zero a acestui continut, excluzând 

utilizarea (prin finisare sau extindere) a ceva preexistent. 

 

Am dreptate, sau nu? Daca nu, va rog explicati. Daca insa am inteles corect semnifictia termenului 

“dezvoltare”, asta inseamna ca activitatile eligibile cu privire la cotinutul audio vizual sau digital, in mod 

explicit, inseamna ca: 

 

 In cazul “dezvoltarii” continutului audiovizual trebuie sa existe, sau poate sa se utilizeze, un continut 

audiovizual deja produs, pe care activitatea eligibila permite sa il finalizezi si rafinezi, singura conditie fiind 

ca el sa fie de tip cultural (si nu de tip educational - ca un curs, sau nu comercial - ca o reclama). Este 

corecta aceasta intelegere a activitatii eligibile din formularea “dezvoltarea si distribuirea de continut 

cultural audiovizual”? 

În contextul apelului I7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea având ca finalitate un conținut digital 

dezvoltat și distribuit. 

Conținutul digital dezvoltat și distribuit poate fi un film a cărui producție a început anterior, însă pentru validarea 

indicatorului, acesta trebuie finalizat în perioada de implementare a proiectului.  

 

11.  In cazul “productiei” de continut digital, acest continut trebuie sa fie creat de la zero si activitatea exclude 

orice preluare si rafinare sau extindere a unui material deja existent. In acest caz, se poate crea orice tip 

de continut (inclusiv artistic, educational, comercial, cultural, turistic, etc.) atata timp cat nu se utilizeaza 

A se vedea răspunsul de mai sus. Nu exista in Ghidul solicitantului astfel de limitări.  



 

Nr 
crt  

Întrebări  
 

Răspunsuri 
 

CAP.XI.  INDICATORII, CAP.III – OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE  
 

 

ceva deja existent. Este corecta aceasta intelegere a activitatii eligibile din formularea “productia si 

distributia de continut digital”? Conținut digital, inclusiv artistic, educațional, comercial, cultural, turistic, etc poate conduce la realizarea indicatorului 

obligatoriu „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ dacă se încadrează în definiția conţinutului digital din Ghidul 

solicitantului.  

12.  Printre activităţile obligatorii care fac un proiect eligibil se numara “dezvoltarea de continut digital”. Daca 

păstram semnificația termenului “dezvoltare” stabilita anterior, aici se afirma ca este obligatoriu sa 

rafinezi sau sa extinzi un continut digital deja existent, continut ce poate fi de orice tip (fara restrictii la 

continutul de tip cultural). Asta inseamna ca nu este obligatoriu sa creezi de la zero un continut digital 

nou. Am inteles corect acest aspect, sau nu? Daca nu, va rog explicati. Daca nu asta este intentia pe care 

o are Initiativa, poate ar fi util sa reformulati activitatea obligatorie ceruta. 

Termenul de "conținut digital" nu se limitează la conținut de tip cultural.  

”Dezvoltarea și distribuția de conținut digital” este activitate obligatorie.  

În contextul apelului de proiecte aferent I.7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea având ca finalitate un 

conținut digital dezvoltat și distribuit. 

„Conținut-ul digital dezvoltat și distribuit‟ poate fi un film a cărui producție a început anterior, însă pentru validarea 

indicatorului, acesta trebuie finalizat în perioada de implementare a proiectului.  

„Conținut-ul digital dezvoltat și distribuit‟ (inclusiv artistic, educațional, comercial, cultural, turistic, etc) poate conduce la 

realizarea indicatorului obligatoriu „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ - valoare țintă minimă 1 - dacă se încadrează în 

definiția conţinutului digital din Ghidul solicitantului. 

13.  O asociație care conform statutului are activitatea de funcționarea postului de televiziune locală, presa 

locală și postul local de radio inclusiv online este eligibil în cadrul proiectului? 

O asociație poate fi solicitant eligibil dacă îndeplineşte cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 18 din  Ghidul 

solicitantului.  

Analiza eligibilității va fi efectuată după depunerea dosarului de finanțare, pe baza tuturor documentelor din componența 

acestuia.  

14.  Conținutul digital de tip reclame/spoturi TV sunt considerate activități eligibile? Ce condiții trebuie să 

îndeplinească? Cum se va verifica în cazul acestor tipuri de conținut digital faptul că NU sunt dublă 

finanțare (privată-publică)? Ca și exemplu: o firmă produce un spot pentru un agent economic privat care 

va fi plătit de respectivul agent. Spotul produs (conținutul digital) care a fost plătit de către agentul 

economic va face ȘI obiectul activității eligibile a aplicației unui solicitant. Care sunt mecanismele de 

verificare din partea AM PNRR/2023/C11/MC/I.7 în scopul evitării dublei finanțări? Menționăm că sunt 

foarte multe case de producție care în baza CAEN 5911 au ca și activitate principală și sursă de venit 

producția de spoturi publicitare și pot apărea situații în sensul celor descrise mai sus. 

Realizarea de conținut digital de tip reclame/spoturi TV poate constitui activitate eligibilă, cu respectarea definiției 

conţinutului digital din  Ghidul solicitantului. 

Referitor la dubla finanțare, solicitanții vor avea în vedere cu maximă atenție toate prevederile Capitolului XVII. 

PREVENIREA NEREGULILOR GRAVE, A DUBLEI FINANȚĂRI din  Ghidul solicitantului.  

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația respectării tuturor prevederilor din contractul de 

finanțare.   

 

15.  Este eligibila o societate care a realizat un film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de 

proiecte, dar care nu are filmul lansat pe piata, el aflandu-se in faza de post -productie/editare. Daca da, 

cum putem dovedi acest lucru? 

În cazul în care filmul nu a fost finalizat și distribuit în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, 

condiția de eligibilitate NU este îndeplinită. 

16.  Va rugam sa clarificati cand se considera indeplinita conditia prevazut de art. 18, pct. 4 din Ghidul 

solicitantului si anume daca solicitantul() trebuie sa fi realizat in ultimii 5 ani un proiect de 

productie/distributie de film cinematografic sau conditia este indeplinita si in situatiile in care este vorba 

despre un film video precum o reclama, productie publicitara, diverse forme de continut digital. 

În  Ghidul solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât filmele de tipul reclamă, producție publicitară, 

diverse forme de conținut digital, pot conduce la îndeplinirea criteriului.  

În vederea susținerii celor precizate de solicitant, se pot menționa linkuri aferente acestor materiale și/sau orice alte surse 

de verificare și orice contracte, alte documente relevante. 

17.  1. Vă rugăm să ne furnizați o definiție mai pe larg pentru noțiunea de conținut digital + exemple.  

 

 

 

 

 

 

2. Cum va fi raportată / cuantificată distribuirea conținutului digital (număr de vizitatori, număr de canale 

de distribuție, etc) ?  

   Există o limită minimă necesară/condiții minime obligatorii pentru raportarea distribuției parte din 

indicatorul proiectului? 

1. Vă rugăm să verificați răspunsul la întrebarea nr. 12. din FAQ nr.1 - 13.01.2023 disponibil aici:  

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 

   Vă rugăm să verificați răspunsul la întrebarea nr. 21. din FAQ nr.2 - 16.01.2023 disponibil aici:  

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1674_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-nr-2-referitoare-la-apelul-sprijinirea-

initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm 

 

2. Confirmăm faptul că Ghidul Solicitantului nu prevede nicio limită în ceea ce privește raportarea distribuției. 

https://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
https://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
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1674_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-nr-2-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1674_lista-raspunsuri-la-intrebari-frecvente-nr-2-referitoare-la-apelul-sprijinirea-initiativelor-culturale-de-accelerare-a-digitalizarii-productiei-i-distributiei-de-filme-finantat-in-cadrul-pnrr_pg_0.htm
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18.  Având în vedere răspunsul oficial dat de AM: Conținutul digital este un material audiovizual produs pentru 

consum online și offline. Conținutul digital nu este exclusiv cultural. Producția unui conținut cultural 

audio-vizual se consideră că îndeplinește indicatorul b) „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ – valoare 

țintă minimă 1. ? 

Conținutul cultural audio-vizual poate fi încadrat în categoria de conținut digital. 

Îndeplinirea indicatorilor se va verifica în perioada de implementare a proiectelor, pe baza raportărilor periodice ale 

Beneficiarilor.  

Validarea indicatorilor se va face la finalizarea realizării acestora. 

19.  Ce livrabile trebuie să aibă activitatea eligibilă de digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare 

video, subtitrare digitală, arhivare digitală)?  

Sunt suficiente procesele verbale de predare-primire, documente financiare pentru echipamente 

achiziționate în scopul acestei activități? 

Conform Art. 2 din Ghidul Solicitantului – Definiții, lit. x), livrabilul este un înscris, produs, bun sau serviciu, după caz, care 

rezultă din implementarea unei activități.  

Documentele justificative care pot atesta/dovedi realizarea livrabilului sunt menționate în Anexa 3 la Contractul de 

finanțare  - Mecanism cereri de transfer și pot fi: 

- Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate/ Notă intrare recepție (după caz); 

- Procese verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (dacă este cazul);  

- Fotografii. 

20.  Beneficiarul are sediul social al firmei in judetul PRAHOVA, doreste ca implementarea proiectului sa o 

desfasoare in judetul TIMIS. Pentru aceasta este nevoie de un punct de lucru in judetul Timis? Daca da, 

punctul de lucru trebuie sa fie inregistrat si autorizat la Registru Comertului in momentul depunerii cererii 

de finantare sau poate fi autorizat si ulterior depunerii acesteia? 

Ghidul Solicitantului nu impune o restricție privind locația de implementare a proiectului. 

Deschiderea unui nou punct de lucru în vederea desfășurării activităților proiectului depinde de natura proiectului, respectiv 

dacă activitățile o impun. 

Prin urmare, se poate preciza în cererea de finanțare că este necesară deschiderea unui punct de lucru pentru 

implementarea proiectului, în Județul Timiș, iar acest lucru se va realiza dacă proiectul primește finanțare. 

21.  Ce înseamnă un proiect de producție de film ? Și ce este un film ? Referiți aici doar la filme 

cinematografice, sau orice conținut digital? Ex. un video de tip documentar este considerat ca și un proiect 

de film ? Care sunt criteriile pe care trebuie îndeplinite de un proiect de producție de film ca solicitantul 

să fie eligibil? Proiectul trebuie realizat în proporție de 100% de solicitant, sau solicitantul poate să 

contribuie și un procent mai mic ex. 20% la realizarea filmului ? 

Prezentul apel de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de film din 

România – parte din Investiția 7 -  Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme a PNRR este dedicat accelerării 

digitalizării producției și distribuției de film din România. 

În Ghidul Solicitantului nu este specificată tipologia filmelor, astfel încât filmele de tip documentar pot conduce la 

îndeplinirea criteriului.  

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul 

Solicitantului.  

Condiția de eligibilitate prevăzută la art. 18, pct. 4 presupune transmiterea unor linkuri aferente unui film și/sau materiale 

video și/sau orice alte surse de verificare și orice contracte, alte documente relevante din care rezultă că ”Solicitantul a 

realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film, în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de 

proiecte”. 

În cazul în care solicitantul (persoana juridică) a realizat în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte, 

servicii profesionale (ex: regie, imagine, editare, co-producție), care au făcut parte din procesul de producție/distribuție de 

film, acestea pot constitui servicii care conduc la îndeplinirea criteriului. Solicitantul va avea în vedere că închirierea de 

echipamente de filmare și post-producție (asigurarea suportului în vederea realizării proiectului de producție/distribuție de 

film) nu contribuie la îndeplinirea condiției "Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în 

ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte" . 

Solicitantul eligibil este responsabil de implementarea cu succes a proiectului propus spre finanțare în cadrul PNRR și de 

respectarea contractului de finanțare încheiat între Coordonatorul de Reforme și Investiții, în acest caz Ministerul Culturii, 

și Beneficiar.   

22.  La întrebarea nr. 29/ FAQ nr. 3, se face referire la "Anexa 1- Declarație de eligibilitate și angajament". Cum 

răspunsul la întrebare a fost "da, trebuie anexată cererii de finanțare", am vrea sa știm la vă referiți, având 

în vedere că Anexa nr. 1 este Cererea de finanțare, nu o declarație. 

Declarația de eligibilitate și angajament este un document comun atât pentru Ghidul Solicitantului (Model D), cât și pentru  

Schema de ajutor de minimis (Anexa 1).  

Această declarație reprezintă document obligatoriu care va fi încărcat o singură dată în platforma electronică MIPE.  

A se vedea Ghidul Solicitantului – ultima pagină – Anexe.  

Fiecare etapă a apelului are detaliate  – Anexele aferente .   

Atenție ! A se respecta Anexele aferente Schemei de ajutor de minimis !  



 

Nr 
crt  

Întrebări  
 

Răspunsuri 
 

CAP.XI.  INDICATORII, CAP.III – OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE  
 

 

23.  Vă rugăm să clarificați înțelesul și diferența dintre termenii "dezvoltare" și "producție" în cazul Art. 6, 

punctele 6, respectiv 8 din GS. Având în vedere că se face această deosebire explicită între dezvoltare și 

producție și că în terminologia industriei există o diferență între cei doi termeni, vă rugăm să menționați 

dacă termenii, în accepțiunea Finanțatorului, sunt echivalenți (dezvoltare referindu-se la producția 

efectivă a conținutului cultural audiovizual vizat), sau se referă la accepțiunea industriei (dezvoltare 

referindu-se, în acest caz, la procesul de scriere a scenariului/ formatului etc.). 

În contextul apelului de proiecte aferent Investiţiei 7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea obligatorie nr. 

2 de la art. 8 având ca finalitate un „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟. 

A se vedea răspunsurile de mai sus.  

 

24.  Referitor la apelul de proiecte I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme, vă rugăm să 

clarificați dacă în înțelesul Ghidului Solicitantului realizarea unei transmisiuni live a unui eveniment prin 

YouTube, Fb, etc.   poate fi considerată producție și distribuire de conținut digital ? 

Solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii criteriului aferent producției/distribuției de film în ultimii 5 ani anterior 

lansării programului. A se vedea răspunsul 12 din FAQ 1 – 13.01.2023, potrivit căruia: Conţinutul digital este un material 

audiovizual produs pentru consum online și offline. Conţinutul digital nu este exclusiv cultural. Solicitantul va avea în vedere 

că acest tip de activitate conduce la atingerea indicatorului „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ asociat activității 

obligatorii 2. Dezvoltarea și distribuția de conținut digital. 

25.  Vă rugăm să clarificați înțelesul și diferența dintre termenii "dezvoltare" și "producție" în cazul Art. 6, 

punctele 6, respectiv 8 din GS. Având în vedere că se face această deosebire explicită între dezvoltare și 

producție și că în terminologia industriei există o diferență între cei doi termeni, vă rugăm să menționați 

dacă termenii, în accepțiunea Finanțatorului, sunt echivalenți (dezvoltare referindu-se la producția 

efectivă a conținutului cultural audiovizual vizat), sau se referă la accepțiunea industriei (dezvoltare 

referindu-se, în acest caz, la procesul de scriere a scenariului/ formatului etc.). 

În contextul apelului de proiecte aferent Investiţiei 7, dezvoltarea de conținut include producția, activitatea obligatorie nr. 

2 de la art. 8 având ca finalitate un „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟. 

 

 

26.  C.f Ghidului Solicitantului Capitolul 3 - Art. 6 - printre activitatile eligibile se numara: pct 6. Devoltarea si 

distribuirea de continut cultural audiovizual si pct. 8. Productia si distributia de continut digital.  

Conform Capitolul 3 - art. 8 - una din activităţile obligatorii este: 2) Dezvoltarea si distributia de continut 

digital. 

Astfel ca activitatea obligatorie pare sa fie o combinatie intre punctele 6 si 8 ale Articolului 6.  

La care dintre ele se refera, totusi, activitatea obligatorie (din Art. 8)? 

Vă recomandăm să parcurgeți în integralitate Ghidul și anexele, Schema de ajutor de minimis și anexele aferente.  

Unele activități sunt obligatorii, altele nu. Conținutul digital include conținutul cultural audiovizual. “Dezvoltarea și 

distribuția de conținut digital” este una dintre cele 3 activități obligatorii ( Art.8).  

Formularea curentă a activităților eligibile este prezentată în Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 

noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, în Aranjamentele operaționale și în 

PNRR – Componenta 11 – C1.Tabel - Jaloane și ținte, C.11. Turism și cultura (varianta extinsă): https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

27.  Pentru activitarea obligatorie nr.2 - Dezvoltarea si distributia de continut digital (daca aceasta se refera 

la pct. 6  Devoltarea si distribuirea de continut cultural audiovizual), daca propunem realizarea unui 

scurtmetraj fictiune ce va fi dezvoltat si distribuit in perioada de implementare a proiectului, care este 

deja partial finantat dintr-o alta sursa publica (CNC), aceasta activitate este eligibila atata timp cat 

cheltuielile sunt impartite si decontate din surse diferite de finantare. Sau este necesar ca produsul 

rezultat din aceasta activitate sa fie finantat exclusiv si integral din finantarea PNRR (luand in calcul ca 

printre cheltuielile neeligibile se afla si drepturile de autor)? 

Vă  recomandăm  să parcurgeți în integralitate Ghidul și anexele, Schema de ajutor de minimis și anexele aferente.  

Foarte mare atenţie la dubla finantare, documentele doveditoare, justificarea activitatilor si a cheltuielilor din cerere de 

finantare pe care o veți depune in cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și 

distribuției de filme finanțat în cadrul PNRR.   

S-au introdus instrucțiuni de completare în Formulare și în Declarațiile anexate. Vă recomandăm să le parcurgeți.  

Totodată, se va avea în vedere ca proiectul propus trebuie să îndeplinească toate criteriile din Ghidul Solicitantului și să 

conducă la îndeplinirea indicatorilor din Capitolul XI INDICATORII  APELULUI  DE  PROIECTE (art. 43). 

A se vedea răspunsul de la punctul anterior.  

28.  Daca 2 dintre cele min 4 activitati propuse  ale proiectului nostru sunt: 6. Devoltarea si distribuirea de 

continut cultural audiovizual si pct. 8. Productia si distributia de continut digital, rezulta ca trebuie 

livrate doua produse audiovizuale finite distincte sau ele se pot combina in vederea livrarii unui singur 

produs video cu doua livrabile (scenariu si DCP)? 

Fiecare activitate a proiectului va avea minimum 1 livrabil.  

Atenţie la justificarea activitatilor proiectului si la raportarea acestora, implicit a livrabilelor rezultate.  

Vă rugăm să parcurgeți în integralitate Ghidul și anexele, Schema de ajutor de minimis și anexele aferente.  

https://mfe.gov.ro/pnrr/


1.  Pentru calculul tipului de IMM din care face 

parte firma solicitantă se vor depune și fișe de 

legătură cu alte firme? Spre exemplu: unul din 

asociați mai este asociat și în alte 2 firme? Se vor 

cumula datele financiare și ale firmelor legate, 

anul de referință fiind anul 2021? La acest aspect 

se referă precizarea din prezentarea publicată de 

AM PNRR/2023/C11/MC/I.7 : 3. Societatea X, 

solicitant care are în structura de acționariat 

asociat unic - persoană fizică. Această persoană 

fizică este identificată ca fiind asociat unic și la o 

altă societate: se solicită completarea de către 

persoana fizică a declarației pe propria 

răspundere, cuprinsă în Declaraţia întreprinderii/ 

întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor 

de stat/de minimis prin care această persoană 

declară că, în calitate de persoană fizică nu 

desfășoară activitate economică? Se vor lua în 

considerare ajutoarele de minimis acordate și 

firmelor legate prin prisma asociaților? 

În cadrul prezentului apel de proiecte nu se efectuează analiza privind încadrarea în 

categoria  IMM. Prezentarea menționată face referire la întreprinderea unică. Dacă 

aceeași persoană fizică este asociat unic la două întreprinderi, acesta va completa declarația pe 

propria răspundere, cu luare în considerare a prevederilor penale privind falsul în 

declarații,  anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis (pag.3 din Declaratie), potrivit căreia 

acesta declară că, în calitate de persoană fizică, nu desfășoară activitate economică. În situația 

în care persoana fizică desfășoară ea însăși activitate economică, atunci cele două întreprinderi 

constituie o întreprindere unică. În situația în care un solicitant se dovedește a fi 

întreprindere unică, cumulul ajutoarelor de minimis se va calcula la nivelul întreprinderii unice, 

respectiv se vor cumula ajutoarele de minimis obținute de fiecare entitate componentă a 

întreprinderii unice. 

ATENȚIE: Solicitantul va completa și va depune în cadrul dosarului de finanțare Anexa nr. 2 la 

Schema de ajutor de minimis, și nu Model F, anexa la Ghidul Solicitantului, fiind important ca 

Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis să fie depusă 

sub forma și pe antetul din Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

2.  Având în vedere prevederea ghidului aflat în 

consultare (pagina 8):  

Întreprinderile care întrețin, prin intermediul 

uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre 

relațiile la care se face referire la punctele i-iv 

sunt considerate întreprinderi unice. 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. În 

CRI/furnizorul ajutorului de minimis nu efectuează analize de eligibilitate, în afara perioadei de 

depunere, evaluare și contractare. Analiza se efectuează în baza documentelor depuse și a 

declarațiilor completate de solicitant, precum și a eventualelor documente suplimentare 

solicitate de CRI/Furnizorul de ajutor de minimis. 

 

În Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis, DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII 

UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS, se vor menționa toate 

ajutoarele de minimis primite ( a se vedea regula de cumul privind plafonul de 200.000 euro pe 

ultimii 3 ani - 2 ani încheiați și anul în curs), precum și ajutoarele de stat, conform rubricilor 

incluse în declarație. Rațiunea completării acestei declarații constă în verificarea respectării 



acest sens, persoana fizică va completa o 

declarație pe propria răspundere. În cazul în care 

beneficiarul ajutorului de minimis este o 

întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului 

de minimis acordat și cumulul se calculează prin 

totalizarea valorilor aferente întreprinderilor 

aflate în cel puțin una dintre relațiile menționate 

la punctele i-iv.  

Având în vedere răspunsurile publicate date de 

către AM PNRR/2023/C11/MC/I.7 (prezentare 

pagina 30): 2. PFA și societate - în situația în care 

persoana fizica a PFA deține pachet majoritar în 

cadrul societății - întreprindere unică .  

Vă rugăm:  

- dacă administratora firmei are și un PFA, 

atunci firma SRL solicitantă devine întreprindere 

unică?  

- ce presupune conținutul declarației pe proprie 

răspundere menționată? Ce informații minime 

se impun a fi incluse în declarația pe proprie 

răspundere astfel încât să demonstreze 

eligibilitatea solicitantului în legătură cu plafonul 

maxim de minimis? Se va 

specifica/menționa/cumula ajutoarele de 

minimis primite și pe PFA?  

- în cazul mai sus descris, având în vedere modul 

de completare a Declarației privind cumulul de 

ajutoarelor de stat de minimis în care din 

variantele înscrise se încadrează situația 

prezentată:  

regulilor de cumul, așa cum acestea sunt prevăzute în Schemă, SCHEMĂ PE CARE VĂ RUGĂM 

SĂ O PARCURGEȚI CU ATENȚIE ! 

Conținutul declarației pe propria răspundere se regăsește pe pagina 3 a Anexei nr. 2  - 

DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE 

STAT/DE MINIMIS la Schema de ajutor de minimis, aprobată prin OMC nr. 2515/2023, publicat 

în Monitorul Oficial al României nr. 57/20.01.2023, Partea I. 

 

ATENȚIE: Solicitantul va completa și va depune în cadrul dosarului de finanțare Anexa nr. 2 la 

Schema de ajutor de minimis, și nu Model F, anexa la Ghidul Solicitantului, fiind important ca 

Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis să fie depusă 

sub forma și pe antetul din Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

 



 

1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor 

de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor 

celeilalte întreprinderi;  

2. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a 

revoca majoritatea membrilor consiliului de 

administraţie, de conducere ori de supraveghere 

al celeilalte întreprinderi;  

3. o întreprindere are dreptul de a exercita o 

influenţă dominantă asupra celeilalte 

întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat 

cu această întreprindere sau al unei clauze din 

statutul acesteia;  

4. o întreprindere este acţionară sau asociată a 

celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza 

unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei 

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 

acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii 

respective. 

3.  Legat de modul de completare a Declarației 

privind cumulul de ajutoarelor de stat de 

minimis: în ghid se specifică că nu se vor cumula 

ajutoarele de stat, iar în conținutul Declarației 

apare menționat ajutorul de stat (am anexat 

print-screen). Trebuie menționate în conținutul 

Declarației toate tipurile de ajutor primite? Dacă 

am obținute credit CNC trebuie menționat? Sau 

Declarația se referă doar la ajutoare de minimis? 

 

În primul rând, orice referire privind ajutoarele de stat/de minimis privind acest apel de proiecte, 

se va face cu trimitere la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale 

de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme.   

În Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis, DECLARAŢIA  ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII 

UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS, se vor menționa toate 

ajutoarele de minimis primite ( a se vedea regula de cumul privind plafonul de 200.000 euro pe 

ultimii 3 ani - 2 ani încheiați și anul în curs), precum și ajutoarele de stat, conform rubricilor 

incluse în declarație. Rațiunea completării acestei declarații constă în verificarea respectării 

regulilor de cumul (inclusiv în raport cu ajutoarele de stat primite), așa cum acestea sunt 

prevăzute în Schemă, SCHEMĂ PE CARE VĂ RUGĂM SĂ O PARCURGEȚI CU ATENȚIE! Așadar, și 

ajutorul de stat acordat de CNC în ultimii trei ani, sub forma creditului, trebuie declarat. 



 

 

ATENȚIE: Solicitantul va completa și va depune în cadrul dosarului de finanțare Anexa nr. 2 la 

Schema de ajutor de minimis, și nu Model F, anexa la Ghidul Solicitantului, fiind important ca 

Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis să fie depusă 

sub forma și pe antetul din Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

 

4. Va rugam sa clarificati ce reprezintă in contextul prezentului apel de proiecte "persoane 

fizice care pot fi considerate ele însele întreprinderi", in contexul precizarii de la art. 2, litera v 

(defintia intreprinderii unice): "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"  

In mod particular, in contextul precizării privind persoanele fizice ce pot fi considerate ele 

insele intreprinderi, un artist/artista care obtine venituri sub forma de drepturi de autor din 

diversele colaborari pe care le are este considerata o astfel de persoana-intreprindere? 

Reiterăm explicația care se regăsește în definiția 

întreprinderii unice, cea pe care ați menționat-o și dvs., 

respectiv „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". 

Practic, dacă persoana fizică de legătură desfășoară 

activitate economică – așa cum aceasta este definită în 

Regulamentul UE nr. 1407/2013 și în Schema de ajutor de 

minimis, în calitate de persoană fizică, atunci aceasta poate 

fi considerată, ea însăși, întreprindere. Întreprinderile care 

întrețin, prin intermediul acestei persoane fizice, oricare 

dintre relațiile la care se face referire la punctele i-iv din 

definiție sunt considerate întreprinderi unice. 

 

5. Societatea noastră are 2 asociati unici, cu participatie de 50% fiecare, cu drepturi depline 

de reprezentare. Fiecare asociat deține cate un PFA pe care a desfasurat activitate 

economica. Cele 2 PFA-uri si întreprinderea aplicată MC PATRAT FILM SRL – vor fi considerate 

întreprindere unică, conform prezentării din cadrul sesiunii de informare. 

Întrebarea nu este clară datorită mențiunilor contradictorii, 

respectiv „cu mențiunea ca desfașoară activitate 

economică ”, iar apoi se completează declarația cu „nu 

desfășor activitate economică” .  



• In acest caz, ce se va bifa in cadrul Declarației întreprinderii unice privind 

cumulul ajutoarelor de stat de minimis, MODEL F: 

“|_| o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale 

asociaţilor celeilalte întreprinderi; 

|_| o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor 

consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi; 

|_| o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte 

întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze 

din statutul acesteia; 

|_| o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, 

în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea 

drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. 

• Ultima declarație din cadrul documentului se va completa separat pentru cei 2 

administratori care dețin PFA-uri, cu mențiunea ca desfașoară activitate 

economica?  

Subsemnatul , posesor al BI/CI seria nr. , eliberat/ă de , CNP , având în cadrul , și în cadrul 

, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria 

răspundere că, în calitate de persoană fizică, nu desfășor activitate economică, așa cum 

aceasta este definită în Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor 

culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme asociată Planului 

național de redresare și reziliență al României, Pilonul IV, Componenta 11 -Turism și 

cultură, Investiția 7. 

Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor 

de stat/de minimis este, în primul rând anexa nr. 2 la 

Schema de ajutor de minimis. Atenție: Solicitantul va 

completa și va depune în cadrul dosarului de finanțare 

Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis, și nu Model 

F, anexa la Ghidul Solicitantului, fiind important ca 

Declarația întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor 

de stat/de minimis să fie depusă sub forma și pe antetul 

din Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis. 

„Declarația întreprinderii/întreprinderii unice privind 

cumulul ajutorului de stat/de minimis” se completează de 

către reprezentantul legal al solicitantului, iar declarația 

privind persoana fizică, care nu este ea însăși o 

întreprindere, se va completa de persoana fizică care se va 

regăsi în situația de a reprezenta legătura dintre două 

întreprinderi . Această persoană nu este în mod obligatoriu 

aceeași persoană cu a reprezentantul legal”. 

În concluzie, CRI/furnizorul ajutorului de minimis nu se 

poate pronunța pe situațiile prezentate, analiza se va 

efectua în baza documentelor și declarațiilor completate de 

solicitant. 

 

 

6. Pentru o microîntreprindere cod CAEN principal 5911, vechime 10 ani, care a beneficiat de 

un ajutor de minims în anul 2011 de circa 14.000 euro, acordat prin Măsura 2 - Granturi 

pentru capital de lucru, este eligibilă pentru depunerea unui proiect prin  apelul - Sprijinirea 

Conform Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea 

inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării 

producției și distribuției de filme  asociată Planului 



inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme ? Și dacă 

da, suma elibilă maximă ar fi 100.000 euro - cei 14.000 de la Măsura 2 ? Sau chiar 100.000 

euro, având în vedere că nu se depășesc cei 200.000 euro în 3 ani ? 

național de redresare și reziliență al României, Pilonul IV, 

Componenta 11 -Turism și cultură, Investiția 7, Capitolul V 

– Definiții, Art. 8, punctul b, Ajutorul de minimis reprezintă 

200.000 euro per întreprindere/întreprindere unică, per 

trei ani fiscali consecutivi, inclusiv anul curent,  cu excepția 

întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri 

în numele unor terți sau contra cost pentru care se aplică 

un plafon de 100.000 euro. În cadrul Schemei de ajutor de 

minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de 

accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, 

sub incidența căreia se află prezentul apel de proiecte, 

ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin 

financiar nerambursabil (grant). 

Așadar, calculul ajutorului de minimis se va face cu luarea 

în considerare a ajutoarelor de minimis acordate în anul 

2021 și anul 2022 plus anul 2023 (ajutoare de minimis 

acordate până la data semnării contractului de finanțare).  

Așadar, doar ajutorul de minimis acordat, sub incidența 

unor scheme de ajutor de minimis se cumulează până la 

nivelul a 200.000 de euro, în condițiile precizate.  

Un eventual ajutor de minimis acordat în anul 2011 nu se 

va lua în calcul. 

În ceea ce privește cumulul ajutorului de minimis cu alte 

ajutoare de stat acordate beneficiarului, vă rugăm să aveți 

în vedere prevederile privind dubla finanțare, precum și 

regulile de cumul prevăzute la art. 29 din Schema de ajutor 

de minimis. În vederea evitării încălcării acestor reguli, 

solicitantul va completa și ajutoarele de stat primite în 

ultimii 3 ani, conform Declarației 

întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutorului 



de stat/de minimis – Anexa nr. 2 a Schemei de ajutor de 

minimis. 

 



 
 

FORMARE PROFESIONALĂ     / Furnizorul de formare profesională     /   CERTIFICAREA 

1.  Referitor la chenarele marcate Atenție! De pe paginile 21 și 22 din ghid - înțelegem că la momentul aplicației 

solicitantul trebuie să prezinte o ofertă de la furnizorul de formare profesională.  

1. În ofertă furnizorul trebuie să stipuleze că are CAEN-ul pentru oferirea de traininguri, workshopuri, etc.?  

2. Furnizorul poate să-și adauge CAEN-ul respectiv după ce știm dacă aplicația a fost aprobată sau trebuie 

identificat minim 1 furnizor care are deja CAEN de formare activitate profesională? 

 

Pentru completarea Cererilor de finanțare, la Activitatea „Formarea personalului pentru dobândirea 

competențelor digitale în editare/ post-producție”. Este obligatorie identificarea a cel puțin unui furnizor de 

formare profesională pentru dobândirea competențelor indicate. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 

condiții, Solicitantul va include în cererea de finanțare adresa web a furnizorului identificat (dacă este cazul) și va 

anexa la dosarul de finanțare documente care să ateste îndeplinirea condiției (spre exemplu: ofertă). Acest aspect 

este verificat în cadrul procesului de evaluare, constituind criteriu de conformitate. 

 

 

Conform Ghidului solicitantului:  

1. Codul CAEN nu trebuie menționat în ofertă.  

Atenție:  

- Pentru furnizorul de formare de tip societate autorizat în baza unui cod CAEN aferent 

activității de formare profesională, solicitantul va transmite certificatul constatator prin 

platforma electronică MIPE, la depunerea proiectului.  

- Pentru furnizorul de formare de tip asociație sau fundație care are ca domeniu de activitate 

formarea profesională, solicitantul va transmite  extrasul detaliat din RAF prin platforma 

electronică MIPE, la depunerea proiectului. 

2. Furnizorul de formare identificat trebuie să facă dovada autorizării activității de formare profesională 

la momentul depunerii proiectului.  În concluzie, răspunsul la întrebare este nu.  

        În plus față de cele menționate, precizăm următoarele: 

• solicitantul va include în cererea de finanțare adresa web a furnizorului de formare identificat 

(dacă este cazul) și va anexa dosarului de finanțare inclusiv o ofertă. Acest aspect este verificat 

în cadrul procesului de evaluare, constituind criteriu de conformitate. Nerespectarea acestui 

criteriu conduce la respingerea dosarului de finanțare în etapa de evaluare și selecție.  

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului 

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

pentru produse digitale‟ va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele 

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

1.  Certificatul individual care să ateste că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii 

competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale -  are un format anume 

obligatoriu? 

Coordonatorul de reforme și investiții nu impune un format obligatoriu al certificatului individual - care 

atestă că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii competențelor digitale pentru 

editare și post-producție pentru produse digitale. 

Certificatul individual care să ateste că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii 

competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale - va fi eliberat de 

furnizorul autorizat pentru activitatea de formare profesională, în vederea dobândirii competențelor 

digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale, în formatul propriu.  

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului 

obligatoriu: „Număr de angajați cu competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție 

pentru produse digitale‟ va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale 

dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale.  

2.  

Pentru formarea profesională a personalului pentru a obține competențe digitale pentru editare/ post - producție 

pentru produse digitale. Ce fel de cursuri sunt acceptate?  

Conform  Ghidului solicitantului - pag 21, art. 43, chenarul ATENTIE: Solicitantul va avea în vedere faptul 

că doar competențele dobândite în cadrul cursurilor de formare pentru editare/ post-producție pentru 

produse digitale contribuie la atingerea indicatorului de proiect „Număr de angajați  cu competențe 

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

Pe lângă aceste cursuri de formare pentru editare/ post-producție, dobândirea și a altor competențe/ 

competențe digitale necesare solicitantului pentru îndeplinirea obiectivului proiectului reprezintă 

activități eligibile.  

Solicitantul va face dovada îndeplinirii indicatorului obligatoriu “Număr de angajați cu competențe 

digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟ prin transmiterea unui 

Certificat individual care să ateste că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii 

competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale.  

Conform  Ghidului solicitantului - pag 21, art. 43, chenarul ATENȚIE: „Furnizorul de formare emitent al 

certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare profesională !‟  



 
 

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului 

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

produse digitale‟ va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale 

dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale.  

3.  

Cursurile de formare editare și post producție pot fi furnizate și de către o entitate non-națională (de ex. 

udemy.com)? Oferta pt specializări în competențe digitale pentru film este extrem de restrânsă în România. Dacă 

ne restrângem doar la oferta educațională acreditată național, vom bifa formal formarea personalului competent, 

însă, în realitate, nu se vor câștiga nici un fel de competențe relevante pentru piața de film actuală. De exemplu, 

toți producătorii și distribuitorii de opere cinematografice se confruntă cu problema realizării și furnizării către 

cinematografe a unui pachet digital cinematografic - denumit în argoul tehnic DCP (adică digital cinema package). 

Realizarea unui DCP necesită cunoștințe tehnice foarte precise. Nu există nimeni în România care să aibă 

competențe formale în această specializare - nici măcar la UNATC. Toți cei care activează pe piața locală au “furat” 

fie de la partenerii străini cu care au colaborat, fie au tehnicieni care s-au autoeducat apelând la surse 

educaționale străine (în special americane, britanice sau australiene).  

Furnizorul de formare profesională identificat poate fi și din afara României, cu condiția ca acesta să aibă 

autorizată activitatea de formare profesională. Dovada autorizării se va face prin certificat 

constatator/document echivalent, emis de Registrul Comerțului/autoritatea competentă echivalentă cu 

atribuții specifice, conform legislației statului care a autorizat funcționarea furnizorului de formare (unde 

a fost înființat).  

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului „Număr 

de angajați cu competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟ 

va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale dobândite pentru editare 

și post-producție pentru produse digitale. 

 

 

 

4.  a. De unde știm ca furnizorul e autorizat? 

b. Trebuie depus document de autorizare de la furnizorul de formare? ex. Certifi constatator? 

c. Despre ce fel de autorizare este vorba? 

d. Autorizat in condiţiile legii privind formarea profesionala a adulților? Sau autorizat in sensul ca are codul 

CAEN? 

e. Înțeleg ca trebuie sa fie formatori care pot emite certificate recunoscute de Ministerul muncii.  

f. O întrebare legata de formarea angajaților. Furnizorul de formare trebuie sa fie autorizat de Ministerul 

Muncii si sa emite Certificate de Calificare conform codurilor COR sau trebuie doar sa-si desfasoara 

activitatea de formare autorizat (sa aiba condul CAEN relevant autorizat) si sa emita Diplome de 

participare / absolvire? 

a. Furnizorul de formare de tip societate autorizat în baza unui cod CAEN aferent activității de formare 

profesională, este autorizat dacă are codul CAEN aferent activității de formare profesională autorizat 

la ONRC. Acest aspect se va verifica prin transmiterea certificatului constatator în platforma 

electronică MIPE la depunerea proiectului. 

b. Furnizorul de formare de tip asociație sau fundație este autorizat dacă are ca domeniu de activitate 

formarea profesională. Acest aspect se va verifica prin transmiterea extrasului detaliat din RAF în 

platforma electronică MIPE la depunerea proiectului. 

c. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei condiții, Solicitantul va include în cererea de finanțare 

adresa web a furnizorului identificat (dacă este cazul) și va anexa la dosarul de finanțare documente 

care să ateste îndeplinirea condiției (spre exemplu: ofertă). Acest aspect este verificat în cadrul 

procesului de evaluare, constituind criteriu de conformitate. Nerespectarea acestuia conduce la 

respingerea dosarului de finanțare în etapa de evaluare și selecție.  

d. Certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului obligatoriu “Număr de angajați cu 

competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟ va conține 

în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale dobândite pentru editare și 

post-producție pentru produse digitale. 

e. Ghidul Solicitantului nu prevede ca furnizorul de formare sa fie acreditat de Ministerul Muncii. 

5.  Competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale:  

• Ce tip ce certificare trebuie să dețină firma care atestă competențele?  

• Cum se raportează acest indicator?  

• Ce documente suport sunt cerute la momentul raportării?  

• Ce condiții se impun furnizorului de acest tip de servicii pentru îndeplinirea indicatorului?  

• Autorizarea cerută la ce se referă?  

• ORC ul furnizorului?  

• Autorizat de ANC?  

• Această dovadă va trebui transmisă la data depunerii CF, parte din ofertele furnizorului? 

• A se vedea răspunsurile de mai sus a și b.  

• Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei condiții, Solicitantul va include în cererea de finanțare 

adresa web a furnizorului identificat (dacă este cazul) și va anexa la dosarul de finanțare 

documente care să ateste îndeplinirea condiției (spre exemplu: ofertă). Acest aspect este 

verificat în cadrul procesului de evaluare, constituind criteriu de conformitate. Nerespectarea 

acestuia conduce la respingerea dosarului de finanțare în etapa de evaluare și selecție.  

• A se vederea răspunsul de mai sus d și e 

Livrabilele aferente activității de formare profesională sunt menționate cu titlu de exemplu în 

Mecanismul cererii de transfer, anexă la Contractul de finanțare, anexă la Ghidul solicitantului.  

http://udemy.com/


 
 

6.  Având in vedere faptul ca “Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de 

formare profesională.” (p. 21 din ghid), înseamnă ca sunt excluși furnizorii de formare din alte state? 

Deci nu se pot face cursuri cu entităţi din afara tarii? La ședința de consultare am fost mai mulţi care am spus ca 

in Romania nu sunt societăţi care ofera cursuri "autorizate". 

Nu exista aşa ceva in Romania, cursuri de pre/post/productie autorizate de Min. Muncii.  

Doar UNATC 

Furnizorul de formare profesională identificat poate fi și din afara României, cu condiția ca acesta să aibă 

autorizată activitatea de formare profesională. Dovada autorizării se va face prin certificat 

constatator/document echivalent, emis de Registrul Comerțului/autoritatea competentă echivalentă cu 

atribuții specifice, conform legislației statului care a autorizat funcționarea furnizorului de formare (unde 

a fost înființat).  

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului „Număr 

de angajați cu competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟ 

va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale dobândite pentru editare 

și post-producție pentru produse digitale. 

 

7.  Care este codul CAEN pe care ar trebui să îl aibă furnizorul de servicii de formare personal? Codurile CAEN aferente serviciilor de formare sunt din grupa CAEN 85 - Învăţământ. 

8.  Referitor la Certificatul individual care atestă că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii 

competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale, acesta trebuie să fie emis de un 

furnizor de formare acreditat sau de unul care are autorizat codul CAEN aferent acestei activități în certificatul 

constatator emis de ONRC? 

Ghidul Solicitantului nu prevede ca furnizorul de formare sa fie acreditat de Ministerul Muncii. 

Certificatul individual care atestă că au fost finalizate activitățile de formare în vederea dobândirii 

competențelor digitale pentru editare și post-producție va fi emis de următoarele categorii de furnizori: 

- Furnizorul de formare de tip societate este autorizat dacă are codul CAEN aferent activității de 

formare profesională autorizat la ONRC și acest aspect se va verifica prin transmiterea 

certificatului constatator în platforma electronică MIPE la depunerea proiectului. 

- Furnizorul de formare de tip asociație sau fundație este autorizat dacă are ca domeniu de 

activitate formarea profesională și acest aspect se va verifica prin transmiterea extrasului detaliat 

din RAF în platforma electronică MIPE la depunerea proiectului. 

Certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului „Număr de angajați cu competențe digitale 

dobândite pentru editare și post-producție pentru produse digitale‟ va conține în mod obligatoriu o parte 

descriptivă privind competențele digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse 

digitale. 

9.  Este permisă pentru formarea profesională urmarea unui curs online (nu fizic), preînregistrat (nu live), care însă 

eliberează certificatul de absolvire doar după parcurgerea tuturor modulelor?  

Cum facem cu lista de prezențe în acest caz?  

Ghidul Solicitantului nu impune modalitatea de desfășurare a cursurilor de formare: online 

(preînregistrat/live) sau fizic.  

În situația în care cursurile vor fi derulate online preînregistrat, nu se va transmite listă de prezență.  

10.  Este permisă urmarea acestui curs profesional online din afara României?  

Dacă da, care este dovada pe care trebuie să o prezentăm pentru a demonstra autorizarea acestui furnizor 

străin?  

Link-ul unui website cu prezentarea detaliată a cursului este de ajuns? 

Furnizorul de formare profesională identificat poate fi și din afara României, cu condiția ca acesta să aibă 

autorizată activitatea de formare profesională. Dovada autorizării se va face prin certificat 

constatator/document echivalent, emis de Registrul Comerțului/autoritatea competentă echivalentă cu 

atribuții specifice, conform legislației statului care a autorizat funcționarea furnizorului de formare (unde 

a fost înființat).  

Solicitantul va ține cont de faptul că certificatul individual care dovedește realizarea indicatorului 

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

digitale‟ va conține în mod obligatoriu o parte descriptivă privind competențele digitale dobândite 

pentru editare și post-producție pentru produse digitale. 

11.  Conform atenționării din GS: "Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea 

de formare profesională." În situația participării la un curs (online) din afara României, trebuie făcută dovada 

explicită a autorizării respectivului emitent în faza de depunere de proiect? 

CRI nu impune o listă de potențiali furnizori de formare, nici naționali, nici internaționali.  

Este obligația Solicitantului de a menționa în cadrul Cererii de Finanțare  “cel puțin un furnizor de formare 

identificat pentru derularea acestei activități. Solicitantul va include adresa web a furnizorului identificat 

(dacă este cazul) și va anexa la dosarul de finanțare documente care să ateste îndeplinirea condiției 

privind dobândirea competențelor în editare și post-producție pentru produse digitale (spre exemplu: 

ofertă).” (Anexa 1 la Ghidul Solicitantului, secțiunea C2.1, Activitatea A.2). 

Vă atragem atenția asupra criteriului eliminatoriu nr. 3 din cadrul Anexei 2 la Ghidul Solicitantului - GRILĂ 

DE EVALUARE ȘI SELECȚIE, secțiunea I. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ, punctul 3: “Solicitantul a 

identificat cel puțin 1 furnizor de formare profesională în domeniile solicitate prin Ghid”. 



 
 

Ghidul Solicitantului nu impune modalitatea de desfășurare a cursurilor de formare: online sau fizic. 

Atenționăm asupra faptului că solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii valorii țintă a indicatorului 

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

digitale‟ - prin transmiterea unui Certificat individual care să ateste că au fost finalizate activitățile de 

formare în vederea dobândirii competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse 

digitale.  

Furnizorul de formare profesională identificat poate fi și din afara României, cu condiția ca acesta să aibă 

autorizată activitatea de formare profesională. Dovada autorizării se va face prin certificat 

constatator/document echivalent, emis de Registrul Comerțului/autoritatea competentă echivalentă cu 

atribuții specifice, conform legislației statului care a autorizat funcționarea furnizorului de formare (unde 

a fost înființat).  

Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare 

profesională la data la  care angajatul/angajații susțin cursurile în scopul dobândirii competențelor 

digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale. Ghidul Solicitantului nu prevede o dată 

referitoare la autorizarea activității de formare profesională. 

Codurile CAEN aferente serviciilor de formare sunt din grupa CAEN 85 Învățământ. 

Ghidul Solicitantului nu prevede ca furnizorul de formare sa fie acreditat de Ministerul Muncii. 

12.  Va adresez cateva intrebari legate de indicatorul "Număr de angajați cu competențe digitale dobândite pentru 

editare și post-producție pentru produse digitale‟ 

Ghid - cap XI " Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare 

profesională." 

- Ce criterii trebuie sa indeplineasca furnizorul de curs din strainatate ca sa fie eligibil? 

    - este eligibil un curs fara prezenta fizica, care se desfasoara online? 

    - este eligibila o formula de genul: un masterclass urmat de seminarii, de tipul "cohort", adica un tip de program 

de antrenament în care lucrezi în grup la un program predefinit. 

- Inca nu mi-au răspuns la mail-ul pe care l-am adresat lor cu privire la atestare si certificatul oferit. Dar e genul 

de formare care "stands by it's legacy", se sustine prin renumele din industrie. 

    - deci este eligibil un furnizor care este considerat de top in formarea in cauza? Faptul ca tutorii si profesorii au 

un curriculum si un portofoliu pe post-productie foarte mare cu ani si ani de experienta poate fi folosit ca un 

indicator de "credibilitate" al cursului de formare?  

- Ce trebuie sa le cer, mai exact, ca sa inteleg daca-s eligibila sa aplic cu acest curs in cererea mea de finantare? 

CRI nu impune o listă de potențiali furnizori de formare, nici naționali, nici internaționali. Atragem atenția 

asupra faptului că este obligația Solicitantului de a menționa în cadrul Cererii de Finanțare  “cel puțin un 

furnizor de formare identificat pentru derularea acestei activități. Solicitantul va include adresa web a 

furnizorului identificat (dacă este cazul) și va anexa la dosarul de finanțare documente care să ateste 

îndeplinirea condiției privind dobândirea competențelor în editare și post-producție pentru produse 

digitale (spre exemplu: ofertă).” (Anexa 1 la Ghidul Solicitantului, secțiunea C2.1, Activitatea A.2). 

De asemenea, vă atragem atenția asupra criteriului eliminatoriu nr. 3 din cadrul Anexei 2 la Ghidul 

Solicitantului - GRILĂ DE EVALUARE ȘI SELECȚIE, secțiunea I. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ, punctul 

3: “Solicitantul a identificat cel puțin 1 furnizor de formare profesională în domeniile solicitate prin Ghid”. 

Ghidul Solicitantului nu impune modalitatea de desfășurare a cursurilor de formare: online sau fizic. 

Atenționăm asupra faptului că solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii valorii țintă a indicatorului 

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

digitale‟ - prin transmiterea unui Certificat individual care să ateste că au fost finalizate activitățile de 

formare în vederea dobândirii competențelor digitale pentru editare și post-producție pentru produse 

digitale. Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare 

profesională. 

Furnizorul de formare emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare 

profesională la data la  care angajatul/angajații susțin cursurile în scopul dobândirii competențelor 

digitale pentru editare și post-producție pentru produse digitale. Ghidul Solicitantului nu prevede o dată 

referitoare la autorizarea activității de formare profesională. 

Ghidul Solicitantului nu prevede ca furnizorul de formare sa fie acreditat de Ministerul Muncii sau 

Ministerul Educației.  

Codurile CAEN aferente serviciilor de formare sunt din grupa CAEN 85 - Învăţământ. 

Referitor la codul CAEN, furnizorul de formare de tip societate va transmite certificatul constatator prin 

platforma electronică MIPE, la depunerea proiectului. 

13.  Având în vedere:  

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

pentru produse digitale” – valoare țintă minimă 1.  

- introducerea mențiunii obligatorii în versiunea 2 a ghidului spre consultare publică: Furnizorul de formare 

emitent al certificatului trebuie să aibă autorizată activitatea de formare profesională  

- specificul tipului de formare (competențe digitale dobândite pentru editare și post-producție pentru produse 

digitale) și cu presupunerea că înainte de a introduce această mențiune s-a făcut o cercetare de piață privind 

furnizorii menționați din partea AM PNRR/2023/C11/MC/I.7  

Vă rugăm/ar fi de mare ajutor pentru solicitanți în scopul depunerii unor aplicații care să îndeplinească cerințele 

de eligibilitate + îndeplinirea indicatorilor la finalul implementării proiectului:  

- publicarea unei liste oficiale (care să nu fie exhaustivă) de potențiali furnizori cu capital RO de tipul celor impuși 

prin prisma ghidului/apelului pentru  

- un curs online al unui furnizor din altă țară/firmă cu capital străin poate duce la îndeplinirea indicatorului?  



 
 

- se impune o vechime pe piață pentru furnizorul de acest tip de servicii? O dată minimă înscrisă în certificatul 

emis de ONRC pentru cod CAEN?  

- care este codul CAEN vizat de apel (considerat că îndeplinește criteriul) pentru furnizorul de formare emitent de 

certificat individual?  

- cursul trebuie să fie avizat de Ministerul Muncii, Ministerul Educației   

În cazul în care  furnizorul de formare identificat este de tip asociație sau fundație,  acesta trebuie să aibă 

ca domeniu de activitate formarea profesională și solicitantul va transmite extrasul detaliat din RAF prin 

platforma electronică MIPE, la depunerea proiectului. 

Furnizorul de formare profesională identificat poate fi și din afara României, cu condiția ca acesta să aibă 

autorizată activitatea de formare profesională. Dovada autorizării se va face prin certificat 

constatator/document echivalent, emis de Registrul Comerțului/autoritatea competentă echivalentă cu 

atribuții specifice, conform legislației statului care a autorizat funcționarea furnizorului de formare (unde 

a fost înființat).  

Nu se impune o vechime pe piață pentru furnizorul de formare, atâta timp cât la depunerea dosarului de 

finanțare furnizorul este autorizat conform celor menționate.  

 

14.  Numirea unui furnizor și identificarea acestuia (în cazul achiziției directe) în conținutul cererii de finanțare la data 

depunerii aplicației impune implementarea acestei activități cu furnizorul identificat pe perioada implementării 

proiectului? 

Solicitantul are obligația de a menționa în cadrul Cererii de Finanțare  “cel puțin un furnizor de formare 

identificat pentru derularea acestei activități. Solicitantul va include adresa web a furnizorului identificat 

(dacă este cazul) și va anexa la dosarul de finanțare documente care să ateste îndeplinirea condiției 

privind dobândirea competențelor în editare și post-producție pentru produse digitale (spre exemplu: 

ofertă).” (Anexa 1 la Ghidul Solicitantului, secțiunea C2.1, Activitatea A.2). 

Furnizorul de formare profesională identificat la momentul depunerii Cererii de finanțare nu este 

obligatoriu să fie același cu cel contractat la  momentul implementării proiectului. 

15.  Persoana angajată pe funcția de manager de proiect poate fi și beneficiarul cursului de formare?  

Activitatea de management a persoanei angajate pe acest post exclude alte activități? (ex. producția executivă a 

conținutului digital). 

• 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 obligatoriu: „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. 

• Conform art. 9 din Ghidul Solicitantului: ”Activitatea privind managementul proiectului include 

managementul achizițiilor și implementarea activităților de informare, comunicare și 

publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuală (MIV) pentru PNRR.”  

• 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).  

• 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.  

• Activitatea de management al proiectului poate fi realizată cu personal propriu sau prin 

intermediul contractelor de servicii ce vor fi încheiate pentru a se asigura managementul 

proiectului. 

• Persoana angajată pe funcția de manager de proiect poate fi și beneficiarul cursului de formare, 

cu condiția ca managerul de proiect să fie angajat cu contract individual de muncă. 

• Activitatea de management a persoanei angajate pe acest post (manager de proiect) nu exclude 

desfășurarea altor activități dacă sunt respectate dispozițiile Codului Muncii cu privire la: 

cumulul de funcții, număr maxim de ore de muncă /zi /săptămână/lună sau conflict de interese, 

etc.  

• A se vedea FAQ 2 și FAQ 3  

 

 



1.  Este considerată cheltuială eligibilă (crearea unui) un website 

pentru întreaga companie, unde desigur că vom promova și 

proiectul finanțat și prin investiția din PNRR. Un website ne-ar 

permite ca firma să aibă în mod real o prezență digitală, fapt ce 

crește în mod evident capacitatea de marketing digital. 

Intenționăm să lucrăm cu diverși colaboratori pe contracte de 

prestări servicii, mai exact prestatori care fac: marketing digital, 

website design, postări social media și creare de conținut pentru 

website, servicii de editare. Sunt aceste cheltuieli eligibile? Am 

înțeles deja că avem obligația să promovăm outputurile digitale 

ale proiectului - alături de logo PNRR, etc., conform Manualului 

de Identitate Vizuală (MIV). În MIV se menționează strict un 

website pt proiect. Întrebarea e - dacă noi facem website pentru 

firmă, e un cost eligibil? Bineînțeles că în părți din website vom 

face referire la proiectele pentru care vom realiza conținut digital 

(teasere) - prin intermediul sprijinului PNRR și menționând 

explicit acest sprijin.   

În conformitate cu prevederile art. 5.2 din ÎNDRUMARUL METODOLOGIC PENTRU 

BENEFICIARII PRIVAȚI 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, disponibil la adresa 

https://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1677_actualizare-indrumar-

metodologic-pentru-beneficiarii-privati_pg_0.htm,  ”În cazul achiziției directe, 

beneficiarul privat are obligația de a publica un anunț într-o secțiune dedicată 

a web-site-ului propriu, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor 

care urmează a fi achiziționate.”  

În concluzie, crearea unui website pentru întreaga companie nu poate constitui 

activitate/ cheltuială eligibilă în cadrul prezentului apel de proiecte.  

 

La momentul inițierii achizițiilor din cadrul proiectului, beneficiarul trebuie să 

dețină deja o pagină web proprie. 

 

În acest context, este posibilă doar achiziția de servicii de extindere a website-ului 

propriu prin crearea/dezvoltarea de noi secțiuni/ subpagini în cadrul proiectului.  

 

2.  In cadrul activităţii ”marketing” sunt considerate cheltuieli 

eligibile cele angajate pentru activitatea curenta a companiei sau 

doar cele care vizeaza promovarea continutului digital produs si 

distribuit, indicator obligatoriu conform Ghidului solicitantului? 

 

Conform Ghidului Solicitantului beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR – I.7 

au obligația de a informa că Uniunea Europeană asigură finanțarea proiectelor și 

de a face cunoscute activitățile proiectului și rezultatele finanțării PNRR – I.7. 

Activitățile de informare, comunicare și publicitate sunt obligatorii și trebuie să 

fie implementate în concordanță cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală 

al PNRR.  

În concluzie, cheltuielile eligibile din cadrul activității de marketing sunt doar cele 

efectuate pentru activitatea proiectului finanțat din I7-PNRR. 

 



1.  Cum pot aplica firmele care sunt infiintate in 2022 

,au cifra de afaceri peste 15.000E, deci pot accesa 

100.000E si respecta toate celelalte conditii, DAR 

NU AU BILANT DEPUS. În acest moment nu sunt 

formulare actualizate si nu se pot depune la ANAF 

, Bilanturile 2022. Se poate folosi balanta 

decembrie 2022? Se poate folosi o declaratie pe 

proprie raspundere privind Cifra de Afaceri? 

Verificarea îndeplinirii condiției la care faceți referire se realizează prin raportare la anii 

fiscali 2019, 2020 și 2021. În situația în care solicitantul a depus la ANAF situațiile 

financiare aferente anului 2022, se vor depune și lua în considerare informațiile 

financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022. 

În concluzie, pentru îndeplinirea condiției cifra de afaceri de 15% din valoarea 

proiectului depus, în cazul solicitanților înființați în anul 2022, se va lua în considerare 

cifra de afaceri declarată în situațiile financiare pentru anul 2022 depuse la ANAF.  

 

2.  Daca beneficiarul are banii in contrul propriu 

pentru a sustine toate cheltuielile este in regula, 

poate lucre cu banii firmei deja existenti? Sau este 

nevoie sa lucreze cu o banca, respectiv sa 

acceseze un credit garantat? 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, se va deschide un cont bancar dedicat 

proiectului. Beneficiarul va informa Coordonatorul de Reforme și Investiții cu privire la 

acest cont la depunerea primei cereri de transfer. În situația în care beneficiarul optează 

pentru efectuarea unor cheltuieli din fonduri proprii, sumele aferente vor fi transferate 

în contul proiectului anterior efectuării plății. 

3.  În functie de ce se va face departajarea proiectelor 

daca sunt depuse in acelasi timp si sunt eligibile 

din puncte de vedere al conformitatii? 

Departajarea proiectelor se va face conform Ghidului solicitantului CAPITOLUL XIII. 

EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR – ART. 55 – 67.  

Astfel, Coordonatorul de Reforme și Investiții va proceda la verificarea primelor 50 de 
dosare de finanțare depuse. Având în vedere valoare maximă a sprijinului financiar 
nerambursabil ce poate fi acordul unui solicitant (100.000 euro), precum și bugetul total 
al apelului de proiecte (5.000.000 euro), în situația în care o parte dintre cele 50 de 
dosare de finanțare sunt respinse sau bugetul nu a fost alocat integral, Coordonatorul 
de Reforme și Investiții va continua verificarea următoarelor dosare de finanțare. 
Perioada de depunere a proiectelor prin platforma MIPE este 30.01.2023-23.03.2023.  

Platforma MIPE înregistrează automat data și ora depunerii proiectelor. 

4.  Semnătură digitala trebuie sa existe și pe 

documente emise de ONRC? Dar pe bilantul și 

recipisa ce au deja semnătură contabilei? Dar pe 

Documentele justificative (oferte / contracte 

etc.)? 

Bilantul si recipisa emisă trebuie sa fie într-un 

singur document? 

Semnătura digitala a reprezentantului legal trebuie să se regăsească pe toate 

documentele solicitantului. Toate documentele privind situațiile financiare se pot 

regăsi într-un singur document.  

Toate documentele din componența dosarului de finanțare vor fi semnate electronic 

de reprezentantul legal/persoana împuternicită a solicitantului și se vor încărca în 

platforma informatică a MIPE în vederea transmiterii. 



5.  Pentru firmele care sunt platitoare de TVA si isi 

recupereaza TVA ul, aceasta inseamna ca TVA ul 

este neeligibil prin proiect.Intrebarea este 

urmatoarea La Anexa achizitiilor directe, TVA ul se 

va trece la coloana nr.8, cheltuiala neeligibila ? 

Sau? 

Pentru firmele care sunt platitoare de TVA si isi 

propun sa nu  recupereaze TVA ul aferent 

achizitiilor prin proiect,  aceasta inseamna ca TVA 

ul este eligibil? 

Daca da, atunci vom lasa in buget valorile 

completate cu TVA eligibil? Va fi nevoie sa 

depunem documente justificate sa sustinem ca nu 

vom recupera TVA ul in aceasta situatie, ce 

anume? 

 

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului: 

 „Taxa pe valoarea adăugată este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera 

(nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă). 

În cadrul bugetului, taxa pe valoarea adăugată va fi reflectată distinct, astfel: 

a)     În situația în care beneficiar nu este plătitor de TVA (nu recuperează TVA), cheltuiala 

cu TVA nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului (se completează în buget 

coloana TVA eligibil); 

b)     În cazul în care beneficiar poate recupera TVA, aceasta este considerată cheltuială 

neeligibilă în cadrul proiectului (se completează în buget coloana TVA neeligibil); 

c)      În cazul în care TVA poate fi dedusă doar parțial, numai partea care nu poate fi 

recuperată este eligibilă (se completează în buget coloana TVA eligibil/ neeligibil, după 

caz). 

 În caz de schimbare a statutului de neplătitor de TVA în cursul implementării 

proiectului, se vor  atașa, în mod obligatoriu, Declarația privind eligibilitatea TVA (Model 

B) la cererile de transfer și se va respecta noua metodă de calcul.” 

 

Notă! TVA neeligibil se va reflecta în coloana 8 a bugetului „Cheltuieli neeligibile”. 

6.  In Ghidul solicitantului, la Art 17 este specificat: 

Costurile aferente activităților de promovare a 

proiectului sunt eligibile. 

Întrebarea noastră este ca la bugetarea acestor 

cheltuieli pe ce linie bugetara trebuie sa încadram 

cheltuielile de informare si publicitate. 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului, aceste cheltuieli vor fi incluse 

la Linia bugetară 2.3. Cheltuieli cu servicii: „La această linie se vor include cheltuielile 

pentru servicii, eligibile conform Ghidului solicitantului și Schemei de minimis (ex: 

producția/distribuția conținutului digital - proiecte digitale - multi-ecran, web, non-

serial liniar; dezvoltarea resurselor digitale -realizare portofoliu digital, crearea de 

microplatforme VoD; instruirea formală și non-formală a echipei de management și de 

implementare; închirierea de active corporale, asigurarea echipamentelor, campanii de 

promovare, comunicate de presă, realizare materiale promoționale, organizare 

evenimente, alte măsuri de vizibilitate/promovare etc.)”.  

7.  Cheltuielile cu comunicatele de presa se vor 

include in categoria 1.2 Managementul 

Conform instrucţiunilor de completare a bugetului, la linia bugetară 2.3 se includ: 

„cheltuielile pentru servicii, eligibile conform Ghidului solicitantului și Schemei de 



proiectului (Art 9) sau in categoria 2.3 Cheltuieli cu 

servicii sau la 2.6 Alte cheltuieli(Art 28, lit.b) 

aferent ghidului. 

minimis (ex: producția/distribuția conținutului digital - proiecte digitale - multi-ecran, 

web, non-serial liniar; dezvoltarea resurselor digitale -realizare portofoliu digital, 

crearea de microplatforme VoD; instruirea formală și non-formală a echipei de 

management și de implementare; închirierea de active corporale, asigurarea 

echipamentelor, campanii de promovare, comunicate de presă, realizare materiale 

promoționale, organizare evenimente, alte măsuri de vizibilitate/promovare etc.)". 

Costurile aferente publicării de comunicate de presă pot fi incluse și la linia bugetară 

2.6, dacă acestea nu fac obiectul unui contract de servicii. 

8.  Cheltuielile aferente cursurilor  de formare  intra 

la categoria 2.3 sau la 2.6 (Art 28, lit b, aliniatul 3 

si 6) 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului, la linia bugetară 2.3 se includ: 

cheltuielile pentru servicii, eligibile conform Ghidului solicitantului și Schemei de 

minimis (ex: producția/distribuția conținutului digital - proiecte digitale - multi-ecran, 

web, non-serial liniar; dezvoltarea resurselor digitale -realizare portofoliu digital, 

crearea de microplatforme VoD; instruirea formală și non-formală a echipei de 

management și de implementare; închirierea de active corporale, asigurarea 

echipamentelor, campanii de promovare, comunicate de presă, realizare materiale 

promoționale, organizare evenimente, alte măsuri de vizibilitate/promovare etc.)". 

9.  In ghid, la art 44, punctul 3 se cere Documentul 

care atesta inregistrarea fiscala a solicitantului. 

Este suficient CUI -ul societatii sau se doreste 

Certificat de atestare fiscala sau alt tip de 

document. 

Documentul care atestă înregistrarea fiscală a solicitantului este CUI-ul societății emis 

de ONRC sau Certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF în cazul ONG-urilor. 

10.   Referitor la GS, Art. 28, b)- cheltuieli specifice. 

Cursurile obligatorii de formare sunt menționate 

atât la pct. 3- "Cheltuieli cu servicii, inclusiv 

cheltuielile aferente cursurilor de formare", cât și 

la pct. 6- "Alte cheltuieli specifice în legătură cu 

proiectul, (...) unde pot fi incluse și taxele de 

participare la cursurile de formare". Vă rugăm 

clarificați dacă Finanțatorul face o distincție între 

Cheltuielile cu servicii aferente cursurilor de formare se vor include la linia bugetară 2.3. 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului: „La această linie se vor include 

cheltuielile pentru servicii, eligibile conform Ghidului solicitantului și Schemei de 

minimis (ex: producția/distribuția conținutului digital - proiecte digitale - multi-ecran, 

web, non-serial liniar; dezvoltarea resurselor digitale -realizare portofoliu digital, 

crearea de microplatforme VoD; instruirea formală și non-formală a echipei de 

management și de implementare; închirierea de active corporale, asigurarea 

echipamentelor, campanii de promovare, comunicate de presă, realizare materiale 



cheltuieli cu servicii pt cursuri și cheltuieli specifice 

cu taxe de participare pentru cursuri. 

promoționale, organizare evenimente, alte măsuri de vizibilitate/promovare etc.)". 

Taxele de participare la cursurile de formare vor fi incluse la linia bugetară 2.6. Alte 

cheltuieli, dacă acestea nu fac parte integrantă dintr-un contract de servicii de formare. 

 

11.  Închirierea unui spațiu de depozitare pentru 

echipamentele de filmare achiziționate prin I7 de 

la o firmă specializată, cu contract de servicii este 

încadrat în buget la 2.3- Cheltuieli cu servicii, la 

2.6- Alte cheltuieli sau la categoria de cheltuieli 

indirecte? 

Cheltuielile cu închirierea unui spațiu de depozitare pentru echipamentele de filmare 

se pot include fie la linia bugetară 2.3, fie la linia bugetară 2.6, cu condiția ca aceste 

cheltuieli să fie în legătură cu activitățile/ acțiunile specifice realizării obiectivelor 

proiectului și cu respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului. 

12.  1. Pentru cheltuielile indirecte trebuie să 

depunem documente justificative pentru a 

fundamenta bugetul? Precizez că în Anexa 1.1. la 

ghidul în consultare apare următoarea informație: 

2. Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget 

(cu excepția cheltuielilor indirecte) se va avea în 

vedere că fundamentarea cheltuielilor trebuie să 

aibă la bază documente justificative (ex: dovezi ale 

prospectării pieței, oferte, contracte similare sau 

orice alte documente justificative considerate 

utile). Necesitatea cheltuielilor estimate trebuie 

justificată, raportat la activitățile ce urmează a fi 

derulate și complexitatea acestora. OP își rezervă 

dreptul de a solicita aceaste 

documente/fundamentarea costurilor conform 

procedurilor sale. 

În Anexa 1.1. la ghidul actualizat informația a fost 

actualizată cu: 2. Pentru justificarea bugetului 

 

Pentru cheltuielile indirecte nu este nevoie de fundamentare. Se va avea în vedere că 

aceste costuri (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. 



propus, 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 preţ 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). 

13.  Serviciile de audit financiar sunt obligatorii in 

cadrul proiectului? Daca da, sunt acestea o 

cheltuiala eligibila si la ce linie de buget se 

incadreaza acestea? 

Serviciile de audit financiar nu sunt obligatorii în cadrul Investiţiei 7.  

14.  Am o intrebare legata de Polita de Asigurare a 

echipamentelor electronice. 

Avand in vedere ca in GS Art. 28, pct. c) Cheltuielile 

indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi 

identificate de către beneficiar ca fiind direct 

atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi 

justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate 

în legătură directă cu costurile directe eligibile 

atribuite proiectului. - Costul cu Polita de 

Asigurare pentru echipamentele electronice 

achizitionate in cadrul proiectului se poate 

considera cheltuiala eligibila indirecta? 

Conform instrucțiunilor de completare a bugetului, cheltuielile privind asigurarea 

echipamentelor vor fi incluse la linia bugetară 2.3: „La această linie se vor include 

cheltuielile pentru servicii, eligibile conform Ghidului solicitantului și Schemei de 

minimis (ex: producția/distribuția conținutului digital - proiecte digitale - multi-ecran, 

web, non-serial liniar; dezvoltarea resurselor digitale -realizare portofoliu digital, 

crearea de microplatforme VoD; instruirea formală și non-formală a echipei de 

management și de implementare; închirierea de active corporale, asigurarea 

echipamentelor, campanii de promovare, comunicate de presă, realizare materiale 

promoționale, organizare evenimente, alte măsuri de vizibilitate/promovare etc.).” 

 

15.  In cadrul cheltuielilor angajate in vederea 

digitalizarii este eligibila achizitia unui 

smartphone? 

 

La linia bugetară  2.5 Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale -  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). Se va insera câte o sublinie bugetară pentru fiecare tip de activ prevăzut a se 

achiziționa. 

În concluzie, achiziția de smartphone poate fi încadrată ca și cheltuială eligibilă cu 

respectarea următoarelor condiții: fundamentarea costurilor, justificarea necesității 

achiziției în strictă legătură cu activitățile eligibile cu excepția activităților de 

management de proiect. 

 

16.  Cheltuielile cu active necorporale precum 

software-uri, programe, aplicatii digitale, licente, 

sunt eligibile pentru perioada de implementare a 

proiectului (max. 13 luni) sau pot fi achizitionate si 

licențe pe perioada nedeterminata (lifetime 

subscription). 

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 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 

Cheltuieli cu servicii.  

Dacă solicitantul are în vedere achiziţia unei licențe ce are legătură cu activitățile/ 

acțiunile specifice realizării obiectivelor proiectului, cheltuielile pot fi încadrate la Linia 

bugetară  2.5 Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale.  

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. 

17.  La capitolul XII,  Completarea Cererii de finantare, 

pct.5 - Fundamentarea costurilor incluse în 

bugetul detaliat al proiectului, ce ar trebui sa 

contina acest document?Va rugam sa detaliati 

Conform Ghidului Solicitantului pentru justificarea bugetului propus, 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 preţ 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). 

18.  Trebuie depusa vreo declaratie sau mentionat explicit 

undeva ca Beneficiarul va acoperi costurile neeligibile 

sau simpla lor incadrare in buget la cheltuieli 

neeligibile (la linia bugetara corecta) este suficienta ? 

Nu trebuie depusă o declaraţie explicită că Beneficiarul va acoperi cheltuielile 

neeligibile.  



1.  Referitor la partea de achizitii, in ,,Anexa privind achiitiile 

directe,, se vor trece toate achizitiile dorite? Sau daca mai 

multe achizitii fac obiectul unui singur CPV le vom 

trece  sub forma de ,,Pachet,,? 

În Anexa privind achizițiile directe se trec toate achizițiile (directe) dorite, grupate pe 

CPV-uri. De exemplu, în cazul consumabilelor (produse de birotica), chiar daca doriți să 

achiziționați pixuri, agrafe, dosare, hârtie, capse etc, veți trece ”Produse de birotică”, și 

nu veți menționa individual fiecare categorie. 

2.  Daca prin cererea de finantare iti propui mai multe achizitii 

pe acelasi cod CPV, insa daca acestea vor depasi suma 

achizitiei directe, daca le vom achiziţiona in etape diferite, 

prin solicitarea mai multor cereri de transfer, putem sa 

mergem pe forma de achizitie directa? 

Planul de achiziții se întocmește pentru tot proiectul, deci cuprinde achizițiile pe care le 

veți derula in cadrul acestuia, indiferent de cate cereri de transfer veți transmite. Vă 

rugăm să acordați atenție art. 4.3 alin. (3) din Îndrumarul metodologic MIPE - 

interzicerea divizării achizițiilor în contracte de valoare mai mică! Achizițiile grupate în 

cadrul aceluiași CPV nu vor depăși pragul de la art. 7 alin. (5 din Legea nr. 98, indiferent 

daca produsele/serviciile respective vor fi achiziționate în etape diferite. Mai mult, 

gruparea achizițiilor în cadrul Planului de achiziții se va realiza în funcție de necesitate, 

nu neparat de cod CPV, putând exista și posibilitatea ca mai multe coduri CPV să 

contribuie la aceeași necesitate. 

3.  La Partea E din Cererea de finanțare- Planul de achiziții al 

proiectului, la nota de subsol nr. 10 se menționează că se 

va completa cu una dintre categoriile: produse, servicii sau 

lucrări. În acest plan de achiziții trebuiesc incluse și 

contractele de prestări servicii specifice (ex.- scenografie), 

sau numai cheltuielile care implică achiziții de active? 

În planul de achiziție vor fi incluse toate achizițiile pe care intenționați să le derulați în 

cadrul proiectului. În cazul concret menționat de dvs, contractele de prestări servicii 

”specifice” (ex.- scenografie) vor fi incluse dacă sunt atribuite conform Îndrumarului 

MIPE - achiziție directă sau procedura competitivă. Atragem încă o dată atenția asupra 

faptului că drepturile de autor nu sunt eligibile în cadrul Investiției 7. 

4.  Dacă se va angaja un manager de proiect din partea 

beneficiarului, în ce măsură mai pot fi contractate serviciile 

de consultanță pentru implementare? Spre exemplu, se 

poate încheia un contract de consultanță doar pentru 

achiziții sau pentru managementul financiar al proiectului? 

Serviciile menționate de dvs. vor putea fi contractate doar in condițiile prevederilor 

Îndrumarului MIPE privind achizițiile derulate de beneficiarii privați, si anume cu 

respectarea regulilor stabilite pentru fiecare tip de achiziție - achiziție directă sau 

procedură competitivă. 

Da, se pot contracta servicii de consultanță achiziții sau pentru managementul financiar 

al proiectului în măsura în care experții angajați în echipa de management nu au 



aceleași atribuții cu membrii din echipa externalizată, nu se află în situație dublă 

finanțare pentru aceleași activități. 

 

5.  Am o întrebare legata de Îndrumarul metodologic pentru 

beneficiarii private, Capitolul 5 – ACHIZIȚIA DIRECTĂ, 

punctul 5.2. În cazul achiziției directe, beneficiarul privat 

are obligația de a publica un anunț într-o secțiune dedicată 

a web-site-ului propriu, însoțit de descrierea produselor, 

serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate: 

Societatea noastra nu are o pagina de internet. Ce facem in 

acest caz, unde putem publica anuntul pentru achizitiile 

directe? Mentionam ca in cadrul proiectului toate 

achizitiile vor fi realizate prin procedura de achizitie directa, 

situandu-se sub pragul valoric din Legea nr. 98/2016. 

Conform Îndrumarului metodologic MIPE, pentru derularea achizițiilor directe este 

necesara publicarea anunțului pe site-ul propriu. Prin urmare, va trebui să realizați 

site-ul web propriu din fonduri proprii. 

6.  va rog sa mentionati in baza caror criterii se disting 

categoriile de cheltuieli pentru incadrarea lor ca achizitii 

directe sau competitive. Se face în baza codurilor CPV/ in 

baza tipului de cheltuieli (bunuri/ servicii) sau a 

caror criterii? 

Aplicarea achiziției directe sau a procedurii competitive se face în funcție de valoarea 

estimată a achiziției. Astfel, dacă valoarea estimată a achiziției este mai mică decât 

pragurile valorice prevăzute de la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, veți achiziționa 

direct produse sau servicii. Atenție, însă, la respectarea prevederilor art. 4.3 alin. (3) 

din Îndrumarul metodologic MIPE privind divizarea achizițiilor. Gruparea achizițiilor în 

vederea evitării divizării acestora se va realiza în funcție de necesitate, putând exista, 

astfel, mai multe coduri CPV care conduc la realizarea aceleiași necesități.  

7.  va rugam clarificati, in Cererea de finantare, la Planul de 

achizitii, "Introduceți în tabel contractele de achiziție pe 

care intenționați să le atribuiți în cadrul proiectului, 

Da, în planul de achiziție vor fi incluse toate achizițiile pe care intenționați să le 

derulați în cadrul proiectului, exceptând achizițiile directe care vor fi incluse în Anexa 

privind achizițiile directe din cadrul Cererii de finanțare.  



exclusiv achizițiile directe."- acest tabel trebuie completat 

EXCLUSIV cu achizitiile competitive? 

8.  Am parcurs Îndrumarul metodologic si doresc sa va adresez 

următoarea întrebare legata de Declaraţia privind evitarea 

conflictului de interese: Daca sotul/sotia este deja angajat 

al firmei, inainte se semnarea contractului de finantare ne 

aflam in conflict de interese daca este singurul angajat al 

firmei si presteaza activitatile postului bugetat in proiect? 

Nu este clara intrebarea:  în sensul în care nu este clar dacă angajatul firmei este si 

asociat/actionar/administrator.  

9.  Mentionati in baza caror criterii se disting categoriile de 

cheltuieli pentru incadrarea lor ca achizitii directe sau 

competitive. Se face în baza codurilor CPV/ in baza tipului 

de cheltuieli (bunuri/ servicii) sau a caror criterii? 

Exemplu: intr-un buget exista cheltuieli cu servicii de 

productie (echipa de filmare), cheltuieli cu echipamentul 

de productie, cheltuieli cu echipamentul de post-productie. 

Toate acestea corespund unei singure activitati, anume A3 

predefinita in Cererea de finantare, respectiv Dezvoltarea 

și Distribuția de conținut digital. Achizitiile de 

echipamente (productie si post, cumulate), depasesc 

plafonul pentru achizitii directe. 

 

In ce fel se vor trece ele in planul de achizitii pentru a evita 

divizarea cheltuielilor? Se vor face loturi separate pentru 

servicii/ echipamente de productie/ echipamente de 

postproductie SAU se vor considera toate un singur lot, 

1. In stabilirea modalității de achizitie (achizitie directa/procedura competitiva), va 

rugam sa aveți in vedere prevederile referitoare la stabilirea valorii estimate a 

achiziţiei din Îndrumarul metodologic privind achiziţiile PNRR- MIPE - art. 4.3 alin. (1).  

 

2. Nu este necesar ca Planul de achiziții să fie un document separat de Cererea de 

Finanțare. 

 

 



avand in vedere ca toate corespund Activitatii 3 mai sus 

descrise, SAU se vor grupa dupa codul CPV SAU o alta 

varianta? (va rugam sa o mentionati) 

 

Intrebarea 2- 

Este acceptabil ca tabelele de la Planul de achizitie sa fie 

transferate intr-un excel separat de cererea de finantare, 

iar apoi incarcat in platforma la depunere (cu titlul Plan de 

Achizitii)? Formatul din Cerere e foarte inghesuit si va fi 

extrem de greu de urmarit de catre evaluatori. 

 

 

 

 

  



1.  În cererea de finantare, la partea G, Principii 

orizontale, la DNSH, este suficient sa 

completam declarația Model C sau mai 

trebuie sa argumentam si cu altceva. 

 

In instrucţiunile privind crearea contului pe 

platforma, la pagina nr 26 trebuie sa bifam 

daca avem analiza DNSH, Declaraţia Model C 

se considera ca este analiza DNSH ceruta sau 

este vorba despre altceva si bifam NU. 

În Cererea de finanțare, secțiunea G, Principii Orizontale, Do No Significant 

Harm” (DNSH), în coloana „Descrierea contribuției” Solicitantul va face 

mențiunea conform căreia Declarația privind aplicarea principiului DNSH 

(„Do no significant harm”) care include Anexa privind Auto-evaluarea 

respectării principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH) a 

fost completată și atașată la Dosarul de finanțare. 

 

Astfel, ulterior creării contului pe platforma electronică MIPE 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/, începând cu data de 30 ianuarie 2023 ora 

09:00, se va putea proceda la depunerea proiectului.   

 

 

 

 

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


1 Dovada depunerii la ONRC a declarației de beneficiar real va referiți la dovada 

depunerii acestei declarației (Model G) sau a celei depuse anterior de către 

firma solicitanta? 

Dovada depunerii declarației de beneficiar real - 

solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la 

ONRC a declarației privind beneficiarul real depusă 

conform Legii 129/2019, nu trebuie să facă dovada 

depunerii la ONRC a declarației Model G anexa la 

Ghidul Solicitantul Investiția 7. 

2 In platforma vom putea atașa link uri la ofertele de echipamente? 

Vom putea incarca materialul video ca dovada a realizării unui material digital 

în ultimii 5 ani? 

 

 

În platforma electronică se încarcă doar 

documente semnate electronic.  

Vă recomandăm să parcurgeți FAQ 1,2 și 3 și 

Instrucțiunile de utilizare ale Beneficiarilor lansate 

de către MIPE.  

3. Pentru 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. Pentru depunerea la ONRC există un formular tip care se 

completează și se încarcă sub semnătură privată. Având în vedere 

obligativitatea persoanelor juridice de a depune această declarație la ONRC 

indiferent dacă aplică sau nu la finanțare, întrebarea ar fi dacă dovada 

depunerii de la ONRC poate să reprezinte dovada ultimei decalarații încărcate 

la ONRC privind beneficiarul real. Trebuie depus acest model G la ONRC și 

pentru acesta să primit dovada depunerii? Menționăm că odată depusă la 

ONRC declarația, aceasta nu mai trebuie actualizată dacă nu au intervenit 

modificări. Așadar, dovada depunerii la ONRC reprezintă dovada ultimei 

declarații încărcate ? 

Da, dovada depunerii declarației privind 

beneficiarul real este ultima declarație 

încărcată/depusă la ONRC. 

4. la ce se refera dovada depunerii Declaratiei privind Beneficiarul Real la ONRC? 

Registrul Comertului nu elibereaza DOVADA depunerii acestei declaratii, fiind o 

informatie la care au acces doar celelalte institutii publice si bancile. 

Daca nu dețineți documente care sa ateste dovada 
depunerii declarației beneficiarului real puteți 
solicita la ONRC un extras la zi din Registrul 
Beneficiarilor Reali.  
 

 



1. In Manual Proiecte_V5, pag 21, sectiunea 

Proiect, In print screen-ul aferent, apare o 

casuta bifabila Analiza DNSH. Pentru depunerea 

proiectului trebuie efectuata o Analiza DNSH sau 

este luat in considerare pentru aceasta tema, 

Documentul: Model C- Declaratia si 

autoevaluarea DNSH si deci aceasta casuta va 

ramane bifata cu optiunea "NU". 

 

 

Cand va fi Platforma disponibila, pentru a simula 

o depunere pe acest program? 

 

Având în vedere obligativitatea depunerii formularului Model C - Declaraţia și auto-

evaluarea DNSH, solicitantul va trebui să bifeze “Analiză DNSH” din Secțiunea 

„Proiect”, butonul „Modifică detaliile proiectului” și ulterior din Secțiunea 

“Documente depunere”, va apăsa butonul „Adaugă” și din cadrul modalului pentru 

adăugare document va selecta Analiză DNSH și va încărca Model C - Declaraţia si 

auto-evaluarea DNSH. 

Depunerea proiectului se va putea efectua de către solicitant prin intermediul 

platformei electronice MIPE https://proiecte.pnrr.gov.ro/ începând cu data de 30 

ianuarie 2023, ora 09:00. 

Calendarul actualizat al apelului a fost publicat la următorul link: 

www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1675_pnrr-investitia-7-calendar-

actualizat_pg_0.htm  

Până la momentul lansării apelului de proiecte, puteți accesa platforma pentru a vă 
înregistra. Contul de utilizator se creează conform prevederilor din Instrucțiunea de 
utilizare privind sistemul informatic integrat de management pentru PNRR 
(www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1655_inscrierea-beneficiarilor-in-
platforma-pnrr_pg_0.htm). 

 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1675_pnrr-investitia-7-calendar-actualizat_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1675_pnrr-investitia-7-calendar-actualizat_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1655_inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
http://www.umpcultura.ro/noutati-pnrr_doc_1655_inscrierea-beneficiarilor-in-platforma-pnrr_pg_0.htm
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