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I. DEFINIȚII: 

În cadrul prezentei proceduri privind criteriile de utilizare a Fondului Social Cultural 

Educațional al UPFAR-ARGOA, termenii folosiți au următorul înțeles: 

a) Solicitant – persoana fizică sau juridică care depune cerere pentru utilizarea 

Fondului Social Cultural Educațional. 

b) Conflict de interese – există conflict de interese dacă solicitantul sau asociatul 

ori administratorul solicitantului este membru în Consiliul Director UPFAR-

ARGOA sau dacă între solicitant/asociatul ori administratorul solicitantului și 

un membru al Consiliului Director UPFAR-ARGOA există o legătură de 

familie. 

c) Acordul de parteneriat – acordul încheiat între UPFAR-ARGOA și 

Beneficiar, în baza căruia Beneficiarul este îndreptățit să utilizeze fondul. 

d) Beneficiar – solicitantul căruia i s-a aprobat cererea de utilizare a Fondului 

Social Cultural Educațional și a încheiat Acordul de parteneriat cu UPFAR-

ARGOA. 

 

II. CONDIŢII GENERALE DE ELIGIBILITATE  

Art. 1. (1) Condiţiile generale  de eligibilitate sunt: 

a)  solicitantul - persoană fizică este cetăţean roman, respectiv solicitantul - 

persoană juridică este persoană juridică de drept român; 

b)  solicitantul îşi desfăşoară activitatea, în principal,  în România; 

c)  la data depunerii cererii de utilizare a Fondului Social Cultural Educațional 

este membru al UPFAR-ARGOA. 

d) Nu poate accesa la fonduri daca are datorii la stat; 

e) Nu poate accesa daca nu si-a justificat proiectul anterior; 

 

III. SCOPUL PRIVIND UTILIZAREA FONDULUI SOCIAL 

CULTURAL EDUCATIONAL – art. 25.1 Statut 

  Art. 1. (1) Fondul Social Cultural Educaţional – art. 25.1 va putea fi 

utilizat în scopuri sociale, culturale şi educaţionale din domeniul producției 

audiovizuale şi va fi împărţit funcţie de scop astfel: 

1. Activităţi în scop Social; 
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2. Activităţi în scop Cultural; 

3. Activităţi în scop Educaţional. 

(2) Fondul Social Cultural Educațional va putea fi utilizat de către 

UPFAR-ARGOA pentru nevoile proprii ale membrilor, pentru acțiuni 

proprii ale UPFRAR-ARGOA, pentru activități ale membrilor şi pentru 

activități ce se vor realiza de UPFAR-ARGOA în parteneriat cu membrii, 

conform categoriei de încadrare: 

 

1. Activităţile în scop Social – vor cuprinde: 

a. ajutoare acordate membrilor aflați în nevoie, cum ar fi ajutor de deces, 

ajutor cu cheltuieli medicale sau cu cheltuieli sanitare pentru situații 

fortuite – art. 25.1 lit.h); 

 

2. Activităţile în scop Cultural – vor cuprinde: 

a. organizarea in parterneriat cu UPFAR ARGOA sau participarea la 

festivaluri de film și audiovizual naţionale şi internaţionale – art. 25.1 

lit.a); 

b. organizarea in parteneriat cu UPFAR ARGOA de manifestări culturale 

de interes naţionalşi/sau internaţional pentru promovarea culturii în 

cinematografie şi audiovizual prin: spectacole, expoziţii, gale, 

medalioane, afișe şi alte genuri de activităţi cu aceleaşi scopuri – art. 

25.1 lit.c); 

c. activități pentru susținerea producției şi promovarea operelor realizate 

de membri - art. 25.1 lit.e). 

 

 

3. Activităţile în scop Educaţional – vor cuprinde: 

a. burse de specializare, pentru profesiile din domeniul producţiei de 

film, acordate  membrilor – art. 25.1 lit.b);  

b. activităţi pentru susţinerea procesului educational şi universitar de 

specialitate, inclusiv prin Studioul de formare profesională; realizarea 

de publicaţii de profil, cărţi de specialitate, materiale promoţionale, 

pagini web, manuale, reviste - art. 25.1 lit.d); 

c. Organizarea in parteneriat cu UPFAR ARGOA sau participarea la 

conferinţe, seminarii, simpozioane şi a altor manifestări sociale, 

culturale şi educaţionale - art. 25.1 lit.f); 
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d. activităţi pentru asigurarea respectării şi apărării drepturilor de autor şi 

conexe în audiovizual  inclusiv acţiuni şi campanii pentru prevenirea 

şi combaterea pirateriei - art. 25.1 lit.g). 

IV. ACTIVITATI ELIGIBILE PRIVIND UTILIZAREA 

FONDULUI SOCIAL, CULTURAL SI EDUCATIONAL  

 

(1) ACTIVITATI DESFASURATE IN SCOP SOCIAL 

Nr. 

crt. 

Proiecte eligible conform art. 25.1 din Statut: Limita sumei 

acordată – lei 

1. Ajutoare acordate membrilor aflați în nevoie Până în 10.000 

 

 

(2) ACTIVITATI DESFASURATE IN SCOP CULTURAL  

 

 

Nr. 

crt. 

 

Proiecte eligibile conform art. 25.1 din Statut 

 

 

Limita sumei 

acordată - lei 

1.      Festivaluri de film si audiovizual, naționale si 

internaționale. 

Pana la 20.000  

2.  

      Manifestări si Evenimente Culturale de interes 

național si/sau International pentru promovarea culturii 

prin Cinematografe si TV:  

- Evenimente cinematografice in mediul online,  

spectacole, expoziții, medalioane si alte 

       genuri de activități cu aceleași  scopuri. 

 

 

 

Pana la  40.000 

3  

Ajutorarea producătorilor in procesul de productie a 

filmelor artistice, documentare si de animație. 

 

 

 a) pentru producția filmelor de scurt metraj Pana la 25.000 

 b) pentru producția filmelor de lung metraj Pana la 40.000 

 c) pentru post producție scurt metraj 

(mixaj, colorizare, efecte speciale DCP) 

Pana la 15.000 
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 d) pentru post producția lung metrajelor 

(mixaj, colorizare, efecte speciale, DCP) 

 

Pana la 50.000 

4. Ajutorarea producătorilor in procesul de promovare a 

filmelor. 

 

 

 - Pentru distribuția filmelor in cinematografe, pe 

platforme media. 

- Premiere de gala, afișe, promovare in media. 

Participare le Festivaluri (invitație, nominalizare) 

 

Pana la 25.000 

 

(3) ACTIVITATI DESFASURATE IN SCOP EDUCATIONAL 

 

Nr. 

crt. 

Proiecte eligibile conform art. 25.1 din Statut Limita sumei 
acordată - lei 

1.  

Activități pentru susținerea procesului Educațional si 

Universitar de specialitate. 

- Contracte de parteneriat cu Universitățile de profil si 

sprijinirea proiectelor de licență si masterat in 

producția de film. 

- Realizarea de publicații de profil,  

- Cărți de specialitate, traduceri, 

- Materiale promoționale, 

- Pagini web. 

 

Pana la 20.000 

2. Burse de specializare pentru profesii din domeniul 

productiei de film acordate membrilor 

Pana in 25.000 

 

3. 

Conferințe, seminarii, simpozioane, work-shopuri 

naționale sau internaționale organizate de UPFAR-

ARGOA pentru promovarea si realizarea obiectivelor sale.  

 

 

 

Pana la  20.000 
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4. 

Acțiuni de apărare a drepturile de autor si conexe ale 

membrilor , inclusiv prin  acțiuni si campanii pentru 

urmărirea, prevenirea si combaterea pirateriei.  

 

 

 

Pană la 20.000  

 

A. Cheltuielile eligibile: 

1. Festivaluri de film si audiovizual, naționale si internaționale: 

a.   pentru organizare de festivaluri de film în parteneriat, UPFAR-ARGOA va 

asigura următoarele: onorariul unui membru in juriu, premiul din partea 

UPFAR-ARGOA, transportul, cazarea pentru membrii UPFAR-ARGOA 

producatori independenţi participant/premiati, alte cheltuieli necesare 

organizării evenimentului. 

 

2. Manifestări si Evenimente Culturale de interes național şi/sau 

International pentru promovarea culturii prin Film, Televiziune si 

Platforme Media 

a. cheltuieli pentru tiparituri: afişe, flyere, bannere, invitaţii; 

b. cheltuieli cu închirierea locaţiilor şi/sau aparaturii necesare desfăşurării 

acţiunii respective; 

c.  promovare a filmelor pe platforme specializate; 

d. cheltuielile cu deplasarea, cazarea şi cheltuieli cu taxele de înscriere, cu 

condiția prezentării programului evenimentului,  a invitaţiei sau rezervarea 

locului de participare. 

 

3. Pentru procesul de producție a filmelor artistice, documentare si de 

animație: 

 

a. cheltuieli cu serviciile specifice realizării producției de film; 

b.  cheltuieli cu prestarile den servicii pentru  realizarea postproducţiei de film; 

c.  cheltuieli privind prețul licențelor pentru utilizarea materialelor preexistente 

purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală. 

d.  Studioul de formare profesională este gestionat de un coordonator. 
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4. Pentru procesul de promovare a filmelor : 

  a. cheltuieli pentru tiparituri: afişe, flyere, bannere, invitaţii; 

b. cheltuieli cu închirierea locaţiilor şi/sau aparaturii necesare desfăşurării 

acţiunii respective; 

c. cheltuieli cu promovarea filmelor în media, inclusiv cheltuieli cu 

retribuirea publiciștilor; 

d. pentru participare la festivaluri de film - cheltuielile cu deplasarea, 

cazarea şi cheltuieli cu taxele de înscriere, sub condiţia ca filmul să fie 

nominalizat la secţiunea din cadrul festivalului pentru care se solicită 

sprijin, să prezinte programul festivalului,  invitaţia sau rezervarea locului 

de participare. 

5. Activități pentru susținerea procesului Educațional si Universitar de 

specialitate. 

a. cheltuieli cu serviciile specifice realizării proiectului;  

b. cheltuieli cu inchirierea locatiilor si/sau aparaturii necesare desfasurarii 

actiunii respective; 

c. pentru sprijinirea proiectelor de licență si masterat in producția de film se 

vor pune la dispoziţie echipamente inchiriate sau aflate în dotarea 

Studioului de Formare Profesională si servicii pentru  realizare producţie 

şi postproducţiei de film (editare imagini, grafică, editare sunet, mixaj 

sunet şi colorizare, efecte speciale, DCP). 

 

6. Pentru burse de specializare pentru profesiile din domeniul producției 

de film acordate membrilor: 

a. cheltuielile  privin costurile bursei, cu deplasarea, cazarea şi cheltuieli 

cu taxele de înscriere şi specializare 

 

7. Organizarea de  conferințe, seminarii, simpozioane, work-shopuri 

naționale sau internaționale 

a. cheltuieli salariale şi asimilate acestora pentru persoanele mandate de 

UPFAR-ARGOA să participe la proiect; 

b. cheltuieli de deplasare, transport, cazare şi diurnă pentru persoanele 

mandate de UPFAR-ARGOA să participe la proiect;  

c. pentru participare la conferințe, seminarii, simpozioane, work-shopuri 

naționale sau internaționale din domeniu - cheltuielile cu deplasarea, 
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cazarea şi cheltuieli cu taxele de înscriere, să prezinte programul 

evenimentului,  invitaţia sau rezervarea locului de participare 

 

8. Asigurarea şi apărarea drepturilor de autor si conexe ale membrilor , 

inclusiv prin  acțiuni şi campanii pentru urmărirea, prevenirea şi 

combaterea pirateriei: 

a. cheltuieli cu retribuirea persoanelor mandatate de UPFAR-ARGOA să 

participe la proiect; 

b. cheltuieli de deplasare, transport, cazare şi diurnă pentru persoanele 

mandate de UPFAR-ARGOA să participe la proiect; 

c. cheltuieli cu retribuirea persoanei mandatată de UPFAR-ARGOA să 

gestioneze urmărirea, prevenirea si combaterea pirateriei; 

d. cheltuieli cu serviciile încheiate cu terţi de către UPFAR-ARGOA pentru 

asigurarea şi apărarea drepturilor de autor şi conexe ale membrilor. 

 

9. Ajutoare acordate membrilor aflați în nevoie: 

a. ajutor de deces, ajutor cu cheltuieli medicale sau cu cheltuieli sanitare 

pentru situații fortuite; 

 

B. Cheltuielile ne-eligibile: 

a.  datorii şi/sau credite insolvabile 

b. costuri de investiţie de capital 

c. dobânzi la datorii 

d. cheltuieli cu sediul social 

e. cumpărare de echipamente 

f. cheltuieli onorarii, salariale sau asimilate acestora 

g. cheltuieli diurna; 

h. cheltuieli secretariat (convorbiri telefonice, internet, fax) 

i. cheltuieli de protocol 

j. cheltuieli catering 

k. cheltuieli decont combustibil 

l. orice alte cheltuieli care nu au o legătură directă cu activitățile eligibile 

prevăzute de art. 25.1 din Statut. 
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V. CONDIȚII DE UTILIZARE A FONDULUI SOCIAL 

CULTURAL EDUCAȚIONAL  

Art. 1. (1) Utilizarea Fondului Social Cultural Educațional pentru oricare dintre 

scopurile sale poate avea loc: 

a) Integral, pentru sume de pana la 10.000 lei, în termen de 5 zile de la semnarea 

Acordului de parteneriat  

b) În tranșe, pentru sume peste 10.000 lei, astfel: 

(1) 60% in termen de 5 zile de la semnarea Acordului de parteneriat  

utilizare; 

(2) 30% la depunerea decontului (Anexa 6) şi a documentelor justificative 

cu privire la cheltuirea primei transe; 

(3) 10% la depunerea decontului (Anexa 6) şi a documentelor justificative 

cu privire la cheltuirea celei de-a doua transa şi celei de-a treia transa, 

precum şi a raportului tehnic de evaluare a proiectului derulat. 

(2) Aprobarea utilizării fondului se acordă în limita sumei disponibile în contul 

acestuia.  

(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către 

Beneficiar. 

(4) Proiectul pentru care se acordă finanțarea are termen de finalizare cel mai târziu 

la 6 luni după semnarea Acordului de parteneriat, cu excepția filmelor de lung metraj 

pentru care termenul de finalizare este de 12 luni de la semnarea Acordului de 

parteneriat.  

(5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă au fost efectuate numai în perioada 

de derulare a Acordului de parteneriat. 

(6) Pe toate materialele promoţionale ale Proiectului se va menţiona sigla şi numele 

UPFAR-ARGOA, cu menţiunea “cu sprijinul UPFAR-ARGOA”. 

(7) Beneficiarul are obligația ca, la cererea UPFAR – ARGOA să prezinte orice 

document necesar pentru justificarea folosirii fondului. 

(8) În cazul în care, în maxim 90 de zile de la data finalizării proiectului, Beneficiarul 

nu poate justifica folosirea fondului în scopul pentru care a fost aprobat, Beneficiarul 



 

9 | P a g e  
 

va fi obligat la restituirea către UPFAR-ARGOA a sumei încasate, cu dobânzile 

legale penalizatoare aferente de la data plății și până la data recuperării efective. 

 

Art. 2 Condiții speciale aplicabile producției filmelor artistice, documentare si 

de animație: 

(1) solicitantul nu poate aplica la utilizarea Fondului în cazul în care pentru proiectul 

respectiv a primit deja sprijin de la Centrul Naţional al Cinematografiei (CNC). 

(2) solicitantul trebuie să facă dovada calităţii de producator sau coproducător. 

(3) Pentru serviciile de producţie realizate cu o societate specializată, solicitantul 

trebuie să depună contractul încheiat cu societatea respectivă, din care să reiasă 

serviciile prestate şi costurile acestora, în detaliu, pentru fiecare serviciu. 

Art. 3 Condiții speciale aplicabile postproducţiei de film:  

(1) solicitantul trebuie să depună rapoartele de filmare care dovedesc că proiectul 

este în faza de postproducţie; 

(2) solicitantul trebuie să depună contractul încheiat cu societatea de post-producție, 

din care să reiasă serviciile prestate şi costurile acestora, în detaliu, pentru fiecare 

serviciu.   

(3) în termen de 6 luni de la data declarată de începere a proiectului (respectiv în 

termen de 12 luni de la data declarată de începere a proiectului, în cazul filmelor de 

lung metraj), solicitantul trebuie să depună la UPFAR-ARGOA copia filmului, cu 

dovada că sigla şi numele UPFAR-ARGOA este menţionat pe generic, în calitate 

de partener (sub forma “… cu sprijinul UPFAR-ARGOA”). 

 

VI. CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

Art. 1 (1) Organizare de festivaluri. Proiectele vor fi evaluate după următoarele 

criterii: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Originalitatea proiectului și valoarea sa artistică 12 

1.1 Descrierea elementului de noutate și prezentarea valorii 

artistice 

6 
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1.2 Justificarea nevoii ca proiectul să fie implementat 6 

2. Bugetul 12 

2.1 Bugetul are o estimare plauzibilă 6 

2.2 Mai există și alți finanțatori 6 

3.  Are cel puțin o secțiune competițională 6 

4 Încurajarea diversității culturale, egalității de gen și 

promovarea nediscriminării în rândul profesiilor din 

domeniul cinematografiei 

6 

 

(2) Participare la Festivaluri sau la alte evenimente prevăzute de art. 25.1 

litera f din Statut. Aplicațiile vor fi evaluate după următoarele criterii: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Aplicantul solicită pentru prima data accesarea Fondului 6 

2. Proiectul solicitantului se află în competiția oficială a 

Festivalului, respectiv solicitantul să fie speaker (după caz 

expozant) în cadrul evenimentului 

6 

3. Festivalul sau evenimentul este recunoscut de către o 

autoritate publică din domeniul cinematografiei din țara de 

origine 

6 

 

(3) Participare la burse de specialitate. Solicitările vor fi evaluate după 

următoarele criterii: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Aplicantul solicită pentru prima data 

accesarea Fondului 

6 

2. Instituția organizatoare este o formă de 

învățământ recunoscută de industrie în țara de 

origine 

6 

3 Potențialul de impact al bursei în cariera 

aplicantului 

6 

 

(4) Organizare de manifestări culturale pentru promovarea culturii în 

cinematografie și audiovizual. Susținerea procesului educațional și universitar de 
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specialitate. Organizare de conferințe, seminarii, simpozioane și a altor 

manifestări sociale, culturale și educaționale. 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Aplicantul solicită pentru prima data 

accesarea Fondului 

6 

2. Noutatea proiectului, calitatea și gradul de 

coerență al prezentării proiectului 

6 

3. Impactul proiectului în viața culturală din 

România 

6 

4 Încurajarea diversității culturale, egalității de 

gen și promovarea nediscriminării în rândul 

profesiilor din domeniul cinematografiei 

6 

 

(5) Susținerea producției și promovării operelor. Solicitările vor fi evaluate 

după următoarele criterii: 

Nr. 

Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 

1. Originalitatea proiectului și valoarea sa artistică 12 

1.1 Descrierea elementului de noutate și prezentarea valorii 

artistice 

6 

1.2 Justificarea nevoii ca proiectul să fie implementat 6 

2. Bugetul 12 

2.1 Bugetul are o estimare plauzibilă 6 

2.2 Mai există și alți finanțatori 6 

3. Promovarea proiectului 6 

4. Contribuția proiectului la promovarea culturii și/sau a 

legii nr. 8/1996 

6 

5.  Aplicantul este debutant 6 
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VII. DOSARUL PROIECTULUI: 

Art. 1. (1) Dosarul proiectului pentru care un membru solicită utilizarea Fondului 

Social, Cultural şi Educațional va conţine următoarele documente: 

(a) cererea de utilizare a Fondului Social, Cultural şi Educațional - anexa nr. 

1 la prezenta procedură; 

(b) prezentarea proiectului pentru care se solicită utilizarea Fondului Social, 

Cultural si Educațional din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea 

activităţii pentru care se solicită accesarea Fondului – anexa nr. 2; 

(c) bugetul şi devizul de cheltuieli al proiectului pentru care solicită utilizarea 

Fondului Social Cultural Educațional – anexa nr. 3; 

(d) planul de finanţare al proiectului pentru care solicită utilizarea Fondului 

Social Cultural Educațional – anexa nr. 4; 

(e) declarație pe proprie răspundere prin care afirmă că nu se află în conflict 

de interese cu UPFAR-ARGOA și că, în cazul în care proiectul beneficiază 

de finanțare și din alte surse, nu va efectua o dublă decontare pentru aceleași 

cheltuieli (anexa nr. 5). 

(f) în cazul în care se solicită utilizarea Fondului Social Cultural Educațional 

pentru participare la festivaluri de film și audiovizual, burse de specialitate, 

participare la conferințe, seminarii, simpozioane și alte manifestări sociale, 

culturale și educaționale, solicitantul va depune programul festivalului, 

programul de scolarizare, programul conferinței, seminariilor, 

simpozioanelor, a manifestărilor sociale, culturale și educaționale, invitația de 

participare sau rezervarea locului de participant. 

(2) Accesarea Fondului Social, Cultural si Educațional se poate efectua o singură 

dată pe an, de catre un membru si doar pentru un singur proiect pe an din fiecare 

categorie a Fondului. 

(3) Solicitările pentru obținerea proiectului pot fi aprobate, în limita fondului 

existent, putând fi depuse oricând în cursul anului calendaristic, după ce pe pagina 

de internet a UPFAR – ARGOA a fost publicată deschiderea sesiunii de proiecte 

finanțate din Fondul Social, Cultural, Educațional pentru anul în curs. 

(4) Dosarele se depun la secretariatul UPFAR-ARGOA în vederea înaintării spre 

aprobare sau respingere, în cadrul următoarei şedinţe a Consiliului Director, după 

data depunerii dosarului. 
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Art. 2. Solicitarea pentru obtinerea proiectului va fi supusa aprobarii   Consiliul 

Director UPFAR-ARGOA, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de 

5 zile de la data discutarii lui in Consiliu Director, iar proiectele câștigătoare vor fi 

publicate pe pagina de internet a UPFAR - ARGOA. 

Art. 3. Contestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile de la comunicare. 
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           Anexa nr.1 /PJ 

 

 

 

CERERE 

 

pentru utilizare:   Fond Social   Fond Cultural    Fond Educaţional 

 

(persoană juridică) 

 

Denumirea solicitantului: 

 

..................................................................................................................................... 

 

cod fiscal/CNP............................., nr. de înregistrare în Registrul Comerţului 

…………........................ 

cu sediul în.........................................., 

str................................................................................................ 

o  

sector (judeţ).........................., cod poştal..................... telefon fix ................. fax 

................................. 

 

mobil ………………………….. email ………………..……………………………  

 

cont bancar................................................................................................. deschis la 

banca .............................................................. agenţia …………………………….. 

 

reprezentată legal de ………………………………..... având funcţia de 

................................................ membră a UPFAR-ARGOA din data de 

……………………… solicită suma de …………………………… lei 

(reprezentând % din bugetul total estimat al proiectului), în calitate de 

……………………………………………………………………… al proiectului  

……………………………………………………………………………………… 

care se va organiza în parteneriat cu UPFAR-ARGOA. 

 

Semnatura,            Data 
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Anexa 1/PF 

 

CERERE 

 

pentru utilizare:   Fond Social   Fond Cultural    Fond Educaţional 

 

(persoană fizică) 

 

Numele și prenumele solicitantului: 

 

....................................................................................................................................

CNP............................., cu domiciliul în.........................................., 

str................................................................................................ 

 

sector (judeţ).........................., cod poştal..................... telefon fix ................. fax 

................................. 

 

mobil ………………………….. email ………………..……………………………  

 

cont bancar................................................................................................. deschis la 

banca .............................................................. agenţia …………………………….. 

 

membru al UPFAR-ARGOA din data de ……………………… solicit suma de 

…………………………… lei (reprezentând % din bugetul total estimat al 

proiectului), în calitate de ………………………………………………………… al 

proiectului ……………………………………… care se va organiza în parteneriat 

cu UPFAR-ARGOA. 

 

Semnatura,            Data 
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Anexa nr. 2  

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
 

 

1. Denumirea solicitantului:  

…………………………….......................................................... 

2. Calitatea solicitantului în cadrul proiectului  

…………………………………………….. 

2. Titlul proiectului 

.................................................................................................................... 

3. Etape de desfăşurare (dacă este necesar adăugaţi rînduri); 

 de la.................. până 

la...............activitatea.........................locul............................... 

 de la.................. până 

la...............activitatea.........................locul............................... 

 

4. Prezentarea generală a proiectului 

a. Descrierea proiectului 

b. Justificarea necesitatii implementarii proiectului 

c. Obiectivele specifice 

d. Activitatile proiectului 

 



 

17 | P a g e  
 

 

 

 

5. Modalităţi de promovare UPFAR-ARGOA în cadrul  proiectului.  

 

 

 

 

6. Rezultatele proiectului și impactul estimat 

a. Relevanta proiectului pentru domeniul producției audiovizuale 

b.  Contributia la promovarea cinematografiei romanesti pe plan national 

şi/sau international 

 

 

 

 

 

7. Alte detalii pe care le consideraţi relevante  
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8. Alţi finanţatori/parteneri ai proiectului: 

(se iau în considerare doar partenerii de la care sunt prezentate scrisori de 

intenţie sau cei cu care s-a semnat contracte ferme care pot dovedi implicarea în 

proiect) 

Titulatura şi coordonatele de contact ale acestora (adresa, tel, fax, e-mail, web site, 

persoană de contact; dacă este nevoie adăugaţi rînduri;). Precizaţi rolul/calitatea pe 

care aceştia îl/o au în derularea proiectului. Vă rugăm ataşaţi copii ale contractelor 

de parteneriat si/sau scrisori de intenţie care să demonstreze participarea financiară 

sau a altor forme de sprijin (barter) din partea partenerilor. 

a) ................................................................... 

b) ................................................................... 

c) ................................................................... 

d) . ................................................................. 

 

Semnatura,            Data 
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Anexa nr. 3  
BUGET ESTIMATIV  

(sumele vor fi menţionate fără zecimale) 

Denumirea solicitantului. 

………………………………………………........................................................ 

Titlul proiectului 

..................................................................................................................................... 

Toate sumele vor fi exprimate în lei, fără zecimale. La fiecare categorie de 

cheltuieli se va trece suma totală (fără zecimale).  

Categorii cheltuieli Contribuţ

ie proprie 

Alte surse Suma 

solicitată 

UPFAR - 

ARGOA 

Total 

(fără 

zecimale) 

1. Cheltuieli proiect, din 

care: 

    

1.1.      

1.2.      

1.3.      

1.4.     

1.5.     

TOTAL CHELTUIELI     

 

 

 

Semnatura,            Data 
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DEVIZUL ESTIMATIV 
(Detalierea cheltuielilor din buget) 

(sumele vor fi menţionate fără zecimale) 

Denumirea solicitantului 

……………………………………………................................................................ 

Titlul proiectului 

………………………………………………............................................................. 

Devizul va prezenta modul detaliat de calcul prin care s-a ajus la sumele totale 

prevăzute în buget, pentru fiecare categorie de cheltuieli solicitată.  

1. Cheltuieli specifice manifestării, din care: 

1.1 Cheltuieli  

Total:    lei (conform buget) 

 

1.2 Cheltuieli 

Total:    lei (conform buget) 

 

1.3 Cheltuieli  

Total:    lei (conform buget) 

 

 

Solicitant ................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

Responsabilul financiar ..................................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ...........         Ştampila 
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Anexa nr. 4  

 
PLAN DE FINANTARE  

 

Denumirea solicitantului 

……………………………………………......................................................... 

Titlul proiectului 

………………………………………………............................................................. 

 

Denumire Partener 

 

Suma – lei 

Partener 1  

 

xxx lei 

Partener 2  

 

xxx lei 

Organizator/participant 

 

xxx lei 

UPFAR-ARGOA 

 

xxx lei 

TOTAL 

 

xxx lei 

 

 

Solicitant ................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

Responsabilul financiar ..................................................... 

(numele, prenumele şi semnătura) 

Data ...........         Ştampila 
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Anexa nr. 5/PF  

 

 

DECLARATIE  

(persoane fizice) 

 

Subsemnata / subsemnatul ……………………………… posesor al BI/CI 

seria ……. , nr……..,  CNP ………….. 

cunoscând prevederile art. 326 din Noul  Cod Penal privind falsul în declaratiile 

publice, declar pe proprie răspundere că: 

 

- nu mă aflu în conflict de interese cu UPFAR-ARGOA; 

- nu voi efectua o dublă decontare pentru aceleași cheltuieli, în cazul în care 

proiectul va beneficia de finanțare și din alte surse. 

 

 

 

Nume si prenume în clar .................................. 

Semnătura ...................... 

 

 

 

Data .............................. 
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Anexa nr. 5 /PJ 

 

 

DECLARAȚIE 

(persoane juridice) 

 

Subsemnata / subsemnatul ……………………………… posesor al BI/CI 

seria ……. , nr…….., personal și în calitate de reprezentantă / reprezentant al 

……………………………….………………………………... 

cunoscând prevederile art. 326 din Noul  Cod Penal privind falsul în declaratiile 

publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu există un conflict de interese între societate și UPFAR-ARGOA și nici 

între mine personal și UPFAR-ARGOA; 

- societatea nu va efectua o dublă decontare pentru aceleași cheltuieli, în cazul 

în care proiectul va beneficia de finanțare și din alte surse. 

- societatea nu se află în nici una dintre procedurile reglementate de actele 

normative în domeniul insolvenței;societatea  nu înregistrează datorii publice 

si si-a achitat la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, 

bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislatia în vigoare; 

 

De asemenea, în nume personal, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal 

privind falsul în declaratiile publice, declar pe proprie răspundere că: 

- nu am fost supus (ă) unei condamnări, de către nicio instantă de judecată din 

motive profesionale sau etic-profesionale; 

- dosarul depus nu contine informatii false 

 

Nume si prenume în clar .................................. 

Semnătura ...................... 

 

 

Data .............................. 



 

24 | P a g e  
 

Anexa nr. 6 

Model decont de cheltuieli  

 

Beneficiar proiect:

Titlu proiectului:

Contractul de finantare:

Perioada prevăzută în contract pentru care se 

decontează cheltuielile

Valoare exprimata in lei

1. Cheltuieli specifice,din care:

1.1. Inchirieri de spatii
Emitentul documentului justificativ  /  nr.contract 

/ data                   nr.act adiţional /data                                                                    

locaţia/perioada 

Tipul (factura) nr. si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total inchirieri de spatii 4 4 4

1.2. Inchirieri aparatura/echipamente
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/ data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari  / perioada  

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total inchirieri aparatura 4 4 4

1.3. Actiuni promotionale si publicitate
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari, perioada   

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2
Total actiuni promotionale si 

publicitate 4 4 4

2.1. Alte cheltuieli materiale
Emitentul documentului justificativ/     

nr.contract/data  /                                  descriere 

bunuri, servicii, lucrari, perioada   

Tipul (factura) nr.si data 

documentului justificativ

Valoarea 

documentului 

justificativ (facturii) 

Tipul nr. si data 

documentului de plata 

(chitantă/OP) Suma platită

Suma decontată 

la UPFAR-

ARGOA 

1 3 2 4 5 6 7

1 2 2 2

2 2 2 2

Total alte cheltuieli materiale 4 4 4

Total general 12 12 12

Declar pe propria răspundere că prezentul decont a respectat întrutotul BUGETUL ce a stat la baza încheierii contractului nr.   din data         

încheiat de subscrisa                          şi  UPFAR-ARGOA

12,00

100,00

88,00

Semnătură / Ştampilă

Data

SUMA NEDECONTATA - LEI

DECONT DE CHELTUIELI

TOTAL FINANTARE - LEI

TOTAL SUME DECONTATE - LEI


