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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
OFICIUL NAÞIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

O R D I N*)
privind înfiinþarea Registrului cinematografiei ºi aprobarea Normelor metodologice
pentru organizarea ºi funcþionarea Registrului cinematografiei
ºi pentru clasificarea operelor cinematografice
Preºedintele Oficiului Naþional al Cinematografiei,
în baza prevederilor art. 6 lit. e) ºi f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional al Cinematografiei ºi constituirea Fondului cinematografic naþional ºi ale
Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional al Cinematografiei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Registrul cinematografiei.
Art. 2. Ñ Se aprobã Normele metodologice pentru organizarea ºi funcþionarea Registrului cinematografiei ºi pentru
clasificarea operelor cinematografice, care fac parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Direcþia Registrul cinematografiei va lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Oficiului Naþional al Cinematografiei,
Radu Gabrea
Bucureºti, 23 iunie 1998.
Nr. 21.
*) Ordinul, by
reluatCVISION
în acest numãr al Technologies’
Monitorului Oficial al României,
este publicat în Monitorul Oficial
al României,
Partea I, nr. 274
din 23 iulie 1998.
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NORME METODOLOGICE
pentru organizarea ºi funcþionarea Registrului cinematografiei ºi pentru clasificarea operelor cinematografice
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

înscrie în matricea iniþialã, primitã de solicitant, la rubrica
afectatã de modificarea intervenitã, ºi produce efecte din
momentul înscrierii în Registrul cinematografiei.
9. Oficiul Naþional al Cinematografiei elibereazã, pe
cheltuiala agentului economic care a fãcut cererea, copii
certificate de pe înregistrarea sau de pe menþiunile fãcute
ºi de pe actele prezentate, precum ºi certificatele constatatoare din care sã rezulte cã un anumit act sau fapt nu
este înscris sau menþionat în Registrul cinematografiei.
10. Menþiunile sunt opozabile terþilor de la data înscrierii
lor în Registrul cinematografiei.
11. Pentru operaþiunile ºi serviciile efectuate, Oficiul
Naþional al Cinematografiei percepe tarife conform prevederilor anexei nr. 19, care pot fi reactualizate prin ordin al
preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei.
12. În Registrul cinematografiei se înregistreazã menþiuni
referitoare la:
a) donaþia, vânzarea sau gajul operelor cinematografice,
precum ºi orice alt act prin care se aduc modificãri înmatriculãrilor sau menþiunilor ori care conduc la încetarea activitãþii agenþilor economici sau la schimbarea elementelor de
identificare a operei cinematografice;
b) numele, prenumele, cetãþenia, data ºi locul naºterii
reprezentantului;
c) firma, emblema ºi alte semne distinctive asupra
cãrora agenþii economici au vreun drept;
d) hotãrârea de punere sub interdicþie a agentului economic, precum ºi hotãrârea prin care se ridicã aceastã
mãsurã;
e) hotãrârea de condamnare a agenþilor economici, persoane fizice, pentru fapte penale care îi fac nedemni de a
exercita aceastã activitate;
f) orice modificare privitoare la faptele ºi la menþiunile
înregistrate.
13. Agenþii economici au obligaþia sã solicite înscrierea
în Registrul cinematografiei a menþiunilor prevãzute la
pct. 12 lit. a), b), c) ºi f) în cel mult 3 zile de la data
actelor ºi faptelor supuse obligaþiei de înregistrare. În cazurile prevãzute la pct. 12 lit. d) ºi e), instanþa judecãtoreascã va comunica, din oficiu, Oficiului Naþional al
Cinematografiei mãsurile luate.

1. Registrul cinematografiei este destinat sã asigure, în
mod unitar, înregistrarea, evidenþa ºi autorizarea agenþilor
economici care desfãºoarã, pe teritoriul României, activitãþi
în domeniul producþiei ºi al distribuirii operelor cinematografice ºi alte activitãþi specifice cinematografiei, precum ºi clasificarea operelor cinematografice, în conformitate cu
normele internaþionale în vigoare.
2. În sensul prezentelor norme metodologice, agenþii
economici sunt persoane juridice, persoane fizice sau asociaþii familiale care produc, multiplicã, distribuie sau exploateazã opere cinematografice înregistrate printr-un procedeu
cinematografic sau analog procedeului cinematografic, care
utilizeazã imaginea sau combinaþia sunetului cu imaginea,
indiferent de suportul utilizat, sau care presteazã alte activitãþi ºi servicii în domeniul cinematografiei.
3. Agenþii economici prevãzuþi la pct. 2 au obligaþia sã
solicite avizarea, autorizarea ºi înregistrarea în Registrul
cinematografiei.
4. Agenþii economici români sau strãini care produc,
comercializeazã, distribuie sau exploateazã în sãli de cinematograf sau în alte sãli destinate vizionãrii cu public, definite ca atare ºi autorizate de Oficiul Naþional al
Cinematografiei, opere cinematografice pe suport clasic sau
magnetic sau care desfãºoarã orice alte activitãþi în domeniul cinematografiei au obligaþia ca, înainte de începerea
activitãþii, sã solicite înregistrarea în Registrul cinematografiei, iar în cursul exercitãrii activitãþii ºi la încetarea acesteia sã solicite înscrierea în acest registru a menþiunilor
privind actele ºi faptele a cãror înregistrare este prevãzutã
în prezentele norme metodologice.
5. Sunt exceptate de la prevederile prezentelor norme
metodologice unitãþile aparþinând Ministerului Apãrãrii
Naþionale ºi Ministerului de Interne, care funcþioneazã în
baza legii.
6. Registrul cinematografiei se întocmeºte ºi se administreazã de cãtre Direcþia Registrul cinematografiei din
cadrul Oficiului Naþional al Cinematografiei.
7. Registrul cinematografiei este organizat pe secþiuni
distincte, dupã cum urmeazã:
a) Secþiunea A ”Autorizarea funcþionãrii ºi evidenþa
agenþilor economiciÒ (anexa nr. 1);
CAPITOLUL II
b) Secþiunea B ”Înmatricularea, clasificarea ºi acordarea
avizului de exploatare a filmelorÒ (anexa nr. 2);
Autorizarea funcþionãrii ºi evidenþa agenþilor economici
c) Secþiunea C ”Autorizarea ºi evidenþa sãlilor de spec14. Pentru înscrierea în obiectul lor de activitate a actitacol cinematografic, centrelor sau laboratoarelor de multivitãþilor menþionate la pct. 2, agenþii economici vor solicita
plicare ºi/sau a centrelor de închiriere a operelor
Oficiului Naþional al Cinematografiei avizul pentru desfãºucinematografice, indiferent de suportÒ (anexa nr. 3);
d) Secþiunea D ”Autorizarea efectuãrii filmãrilor în rarea activitãþilor respective, conform anexei nr. 5.
Dupã înregistrarea în registrul comerþului sau dupã
România pentru producþii cinematografice strãineÒ (anexa
înscrierea
de menþiuni în acesta, agenþii economici care au
nr. 4).
beneficiat
de
avizul Oficiului Naþional al Cinematografiei au
Pentru fiecare secþiune în parte se va deschide un
obligaþia
sã
obþinã
de la acesta autorizaþia de funcþionare
registru de evidenþã. Registrele de evidenþã vor fi compleºi
sã
se
înregistreze
în Registrul cinematografiei.
tate, parafate ºi numerotate în ordine succesivã, pe baza
15.
Autorizaþia
de
funcþionare este documentul în baza
cererilor agenþilor economici.
cãruia
agenþii
economici
pot efectua activitãþile menþionate
8. Înscrierea ulterioarã de menþiuni în Registrul cinematografiei se face la cererea agenþilor economici sau a orga- la pct. 2, în conformitate cu legislaþia internã în vigoare, cu
nelor judecãtoreºti, însoþitã de documente din care sã convenþiile ºi acordurile internaþionale la care România este
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16. Autorizaþia de funcþionare se poate acorda agenþilor
CAPITOLUL III
economici care urmeazã sã desfãºoare urmãtoarele activiÎnmatricularea, clasificarea ºi acordarea vizei de
tãþi:
exploatare a operelor cinematografice
a) producerea de opere cinematografice;
24. Înmatricularea în Registrul cinematografiei a operei
b) multiplicarea de opere cinematografice;
cinematografice, identificatã prin titlul provizoriu sau definitiv,
c) distribuirea de opere cinematografice;
în varianta originalã, sinopsis, autori, producãtori, casting,
d) exploatarea în orice mod a operelor cinematografice, distribuitori, precum ºi prin actele oficiale sau convenþiile cu
indiferent de suport;
privire la producþia, distribuirea sau exploatarea în România
e) prestarea de servicii cinematografice;
se face la cererea titularului dreptului respectiv.
25. Autorul cererii este obligat sã consulte Registrul
f) alte servicii.
17. Autorizaþia de funcþionare, al cãrei model este pre- cinematografiei, pentru a constata cã opera cinematogravãzut în anexa nr. 7, se acordã de cãtre Oficiul Naþional al ficã, a cãrei înmatriculare o solicitã, nu este înmatriculatã
anterior în beneficiul exclusiv al altei persoane fizice sau
Cinematografiei pe baza urmãtoarelor documente:
juridice.
a) cerere-tip, conform anexei nr. 6;
În cazul în care opera cinematograficã este înmatriculatã
b) avizul tehnic ºi de calificare, eliberat de cãtre Oficiul
anterior,
Oficiul Naþional al Cinematografiei va refuza înmaNaþional al Cinematografiei în baza metodologiei stabilite de
tricularea
acesteia, pânã la rezolvarea litigiului dintre cei doi
acesta;
agenþi economici.
c) statutul firmei ºi certificatul de înmatriculare în regis26. Poziþia fiecãrei înmatriculãri este determinatã de
trul comerþului, din care sã reiasã obiectul de activitate;
ordinea în care aceastã înregistrare a fost solicitatã.
d) codul fiscal, eliberat de organele Ministerului
27. Numãrul de înmatriculare a operei cinematografice
Finanþelor.
este obligatoriu pentru obþinerea vizei de exploatare de la
18. Înregistrarea agenþilor economici în Registrul cine- Comisia de vizionare ºi de clasificare, care funcþioneazã în
matografiei se face la solicitarea acestora, pe baza unei cadrul Oficiului Naþional al Cinematografiei.
cereri-tip, conform anexei nr. 8, însoþitã de urmãtoarele
28. Înmatricularea operelor cinematografice în Registrul
documente:
cinematografiei se face pe baza cererii-tip (anexa nr. 11),
a) actul de identitate al agentului economic, persoanã însoþitã de urmãtoarele acte:
a) certificatul de înregistrare a solicitantului în Registrul
fizicã;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul cinematografiei (anexa nr. 12);
b) documentele legale care atestã cã solicitantul deþine
comerþului sau de pe menþiunile efectuate;
drepturile de distribuire sau de exploatare a operei cinemac) autorizaþia obþinutã conform pct. 16 ºi 17.
19. Înregistrarea în Registrul cinematografiei se efectu- tografice pe teritoriul României;
c) fiºa tehnicã a operei cinematografice (filmului) (anexa
eazã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data depunerii
nr.
13), care va cuprinde:
cererii.
Ñ þara de origine;
Cererea de înregistrare ºi anexele vor fi depuse în douã
Ñ producãtorul sau/ºi coproducãtorii;
exemplare, dintre care unul va fi restituit solicitantului o
Ñ distribuitorul;
datã cu eliberarea certificatului de înregistrare în Registrul
Ñ anul producþiei;
cinematografiei.
Ñ autorii;
20. Oficiul Naþional al Cinematografiei poate anula sau
Ñ rolurile principale;
revoca autorizaþia de funcþionare ºi, respectiv, poate radia
Ñ sinopsisul;
înregistrarea în Registrul cinematografiei, la cererea celor
Ñ alte informaþii care ajutã la identificarea operei
înscriºi, la expirarea termenului pentru care s-a fãcut înrecinematografice (filmului).
gistrarea, la cererea instanþelor judecãtoreºti în baza unor
29. În sensul prezentelor norme metodologice, clasificasentinþe rãmase definitive sau în cazul în care se constatã rea operelor cinematografice se face în funcþie de restricþide cãtre Oficiul Naþional al Cinematografiei schimbarea con- ile de distribuire ºi de exploatare a acestora de cãtre
diþiilor iniþiale care au condus la acordarea autorizaþiei de Comisia de vizionare ºi de clasificare din cadrul Oficiului
funcþionare. Aceastã mãsurã va fi comunicatã, în scris, Naþional al Cinematografiei.
Comisia de vizionare ºi de clasificare, în baza cererii
agentului economic respectiv.
(anexa
nr. 14) agentului economic ºi a numãrului de înma21. Anularea sau revocarea autorizaþiei de funcþionare
triculare
a operei cinematografice (filmului) în Registrul cineºi, respectiv, radierea înregistrãrii produc efecte începând
matografiei
(anexa nr. 12), vizioneazã operele
cu a patra zi lucrãtoare de la data comunicãrii acestei
cinematografice
în termen de 10 zile de la depunerea
mãsuri.
acestora, întocmeºte procesul-verbal de vizionare ºi clasi22. Pentru redobândirea autorizaþiei de funcþionare ºi
ficã operele cinematografice în urmãtoarele 4 categorii:
pentru reînregistrarea în Registrul cinematografiei se întoca) cu drept de exploatare generalã;
meºte un nou dosar, conform pct. 17 ºi 18.
b) interzise vizionãrii de cãtre spectatorii sub 14 ani;
23. Împotriva mãsurii de anulare sau de revocare a
c) interzise vizionãrii de cãtre spectatorii sub 18 ani;
autorizaþiei de funcþionare ºi de radiere a înscrierilor în
d) care contravin prevederilor art. 28 alin. (3) lit. a)Ðc)
Registrul cinematografiei se poate face contestaþie la con- din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997, având
ducerea Oficiului Naþional al Cinematografiei, în termen de interdicþie totalã de a fi prezentate în public.
15 zile de la data comunicãrii mãsurii, care va fi soluþioClasificarea operelor cinematografice (anexa nr. 15) stã
natã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii con- la baza acordãrii, de cãtre Comisia de vizionare ºi de claCompression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For
Evaluation Purposes Only
sificare, a avizelor de
exploatare.
testaþiei.
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În cazuri excepþionale, la cererea expresã ºi motivatã a se iau prin vot secret, cu majoritate simplã de voturi, ºi se
agentului economic, opera cinematograficã poate fi vizio- comunicã în scris celor interesaþi.
natã în regim de urgenþã, cu majorarea corespunzãtoare a
CAPITOLUL IV
tarifului stabilit ºi perceput de cãtre Oficiul Naþional al
Autorizarea ºi evidenþa sãlilor de spectacol
Cinematografiei.
cinematografic, centrelor sau laboratoarelor de
30. Avizul de exploatare a filmului (anexa nr. 16) este
multiplicare ºi a centrelor de închiriere a operelor
documentul care atestã cã opera cinematograficã, indiferent
cinematografice, indiferent de suport
de suport, îndeplineºte condiþiile legale pentru a putea fi
difuzatã în România ºi care stabileºte eventualele restricþii
37. Proprietarii sau cei care exploateazã sãli de cinemaale difuzãrii acesteia.
tograf sau videoteci, indiferent de forma de proprietate, în
31. Comisia de vizionare ºi de clasificare poate emite, care se organizeazã spectacole cinematografice publice,
pentru operele cinematografice trei tipuri de avize de oricare ar fi suportul utilizat pentru redarea operei cinemaexploatare:
tografice, au obligaþia de a obþine autorizaþia de funcþionare
a) avizul de exploatare generalã;
pentru fiecare salã de spectacol, centru sau laborator de
b) avizul de exploatare, cu interdicþia vizionãrii de cãtre multiplicare ori centru de închiriere opere cinematografice
spectatori sub 14 ani;
înregistrate pe casete sau discuri video în parte.
c) avizul de exploatare, cu interdicþia vizionãrii de cãtre
38. La eliberarea autorizaþiei de funcþionare, sãlile de
spectatorii sub 18 ani.
cinematograf ºi videotecile vor fi înscrise în Registrul cinePentru operele cinematografice din categoria celor pre- matografiei, potrivit prevederilor prezentelor norme metodovãzute la pct. 29 lit. d), Oficiul Naþional al Cinematografiei, logice.
la propunerea Comisiei de vizionare ºi de clasificare, va
39. Înscrierea în Registrul cinematografiei ºi eliberarea
comunica agentului economic respectiv interdicþia totalã a autorizaþiei de funcþionare pentru centrele sau laboratoarele
prezentãrii în public a operelor cinematografice care contra- de multiplicare se efectueazã pe baza urmãtoarelor docuvin prevederilor constituþionale ºi celor ale Ordonanþei de mente:
urgenþã a Guvernului nr. 67/1997.
a) cerere-tip;
32. În cazul în care avizul de exploatare cuprinde o
b) avizul comisiei tehnice a Oficiului Naþional al
interdicþie, aceasta trebuie sã fie menþionatã în mod obliga- Cinematografiei;
toriu de cãtre agentul economic, clar ºi inteligibil pe ambac) documentele de înfiinþare a agenþilor economici;
laj, pe orice afiº, anunþ publicitar, forºpan, precum ºi pe
d) marca înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
genericul filmului.
Mãrci, care va fi aplicatã pe fiecare operã cinematograficã
33. Avizul de exploatare nu poate fi solicitat decât pen- în parte atât pe generic, cât ºi pe ambalaj;
tru o operã cinematograficã a cãrei realizare este încheiatã
e) prezentarea contractelor cu distribuitorii autorizaþi,
ºi se acordã în mod distinct pentru versiunea originalã ºi care sã garanteze cã activitatea lor se desfãºoarã cu respentru versiunea tradusã în limba românã, prin procedee pectarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi dreptude dublare sincronã sau prin subtitrare.
rile conexe.
În acest sens producãtorul sau distribuitorul operei cine40. Pentru înscrierea în Registrul cinematografiei ºi penmatografice va prezenta o copie a versiunii exacte inte- tru eliberarea autorizaþiei de funcþionare a centrelor de
grale, pe care o va exploata în România, pe suportul pe închiriere sunt necesare urmãtoarele acte:
care aceasta va fi exploatatã. Pe genericul filmului se va
a) cerere-tip;
inscripþiona avizul de exploatare eliberat de Oficiul Naþional
b) documentele de înfiinþare;
al Cinematografiei.
c) dovada deþinerii drepturilor de exploatare.
34. Avizul de exploatare va fi înscris în Registrul cinematografiei, la numãrul de înmatriculare a operei cinematoCAPITOLUL V
grafice, acesta devenind ºi numãrul avizului de exploatare.
Autorizarea filmãrilor pentru producþii cinematografice
35. Solicitanþii care au obþinut un aviz de exploatare cu
strãine efectuate în România
interdicþie au posibilitatea sã cearã o nouã clasificare a
41. Autorizaþia de filmare se acordã în baza cererii-tip
operei cinematografice, contra plãþii unor taxe suplimentare,
(anexa
nr. 17) ºi a contractelor pentru prestãri de servicii
dupã înlãturarea aspectelor ce au determinat interdicþia.
cinematografice,
anexate în dosarul prezentat de producãDeciziile Comisiei de vizionare ºi de clasificare pot fi contorul
filmului
sau
de prestatorul de servicii cinematografice.
testate la conducerea Oficiului Naþional al Cinematografiei
42. Autorizaþia de filmare (anexa nr. 18) este documenºi pot fi atacate în faþa instanþelor judecãtoreºti, potrivit
dispoziþiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. tul în baza cãruia solicitantul poate efectua filmãri profesio36. Comisia de vizionare ºi de clasificare este formatã nale pentru producþia cinematograficã pe teritoriul României.
din 7 membri, numiþi prin ordin al preºedintelui Oficiului
CAPITOLUL VI
Naþional al Cinematografiei, dintre care 2 sunt reprezentanþi
Dispoziþii finale
ai societãþilor de distribuþie, unul este reprezentant al activi43. Tarifele (anexa nr. 19) ºi penalitãþile sunt încasate
tãþii de exploatare ºi 2 sunt reprezentanþi ai societãþii civile,
iar preºedintele ºi secretarul comisiei sunt reprezentanþi ai de Oficiul Naþional al Cinematografiei ºi se constituie ca
Oficiului Naþional al Cinematografiei. Activitatea comisiei venituri gestionate în regim extrabugetar, care se vor utiliza
este coordonatã de un preºedinte, ales dintre membrii potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanþa de urgenþã a
acesteia. Vizionãrile de filme ºi ºedinþele de lucru se des- Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi
fãºoarã periodic, la datele stabilite de cãtre preºedintele funcþionarea Oficiului Naþional al Cinematografiei ºi constitucomisiei. Secretariatul comisiei este asigurat de Oficiul irea Fondului cinematografic naþional.
44. Anexele nr. 1Ð19 fac parte integrantã din prezentul
Naþional al Cinematografiei, cu încadrarea în numãrul de
Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
posturi aprobat by
pentru
aparatul propriu.
Hotãrârile comisiei
ordin.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI
SECÞIUNEA A

”Autorizarea funcþionãrii ºi evidenþa agenþilor economiciÒ

Numãrul
de
înregistrare

Data
înregistrãrii

0

1

Agentul economic
Persoanã juridicã
Hotãrârea
judecãtoreascã
Prenumele
Firma
(nr./data)

Persoanã fizicã
Numele
2

3

4

5

Sediul
Registrul
comerþului
(nr./data)

Codul
fiscal
(nr.)

Localitatea

Str.

Nr.

6

7

8

9

10

Judeþul/
Telefon
Sectorul
11

12

Fax

13

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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Autorizaþia Oficiului Naþional
al Cinematografiei

Activitãþile
autorizate
Producþie

Numãrul

Data

Valabilã
pânã la

14

15

16

Multiplicare

Menþiuni

Distribuþie

Exploatare

Simbol Cod Simbol Cod Simbol Cod Difuzare Simbol Cod

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Donaþii Vânzare Gaj

26

27

28

Numele
ºi prenumele
împuternicitului

Cetãþenia
împuternicitului

Emblema
firmei

Hotãrârea
de
interdicþie

29

30

31

32

Hotãrârea Mode
dicon- fidam- cãri
nare
33

34

Prezentul registru conþine.................... pagini, numerotate de la 1 la.........., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã de
noi, astãzi,.................... .

Referent,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For(semnãtura
Evaluation
Purposes Only
ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI
SECÞIUNEA B

”Înmatricularea, clasificarea ºi acordarea avizului de exploatare a filmelorÒ

Înmatricularea operei cinematografice*)

Clasificarea ºi avizul de exploatare
a operei cinematografice (filmului)**)

Nr. de înmatriculare................................... data............................
Titlul original.............................. Þara de origine..........................
Titlul tradus................................. Anul de producþie.....................
Vechiul titlu..................................... Genul filmului.........................
Subiectul.............................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Autori: scenariul................................... regia.................................
Staruri.................................................................................................
Felul materialului: achiziþionat (documentul).................................
împrumutat (documentul)
Nr. acte, metraj, 35 mm/70 mm, casete video,
normal,
alb-negru,
Nr. cutii
duratã
16 mm
disc video
lat
color
Producãtor............................ Þara de origine ............................
Distribuitor.............................. Þara de origine .............................
Sediul:............................... str. .................................. nr. .............,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ........................
Deþinãtorul drepturilor pentru folosire în România:....................
nonprofit ,
cinema , Tv satelit , videoteci
ºi/sau comercializare ,
necomercial
TVH
Tv cablu
discoteci
închiriere
reprezentat de ...................................., adresa.............................
telefon ................. fax .................... .
A fost transmis/nu a fost transmis la Tv. Datele transmisiei:
postul Tv...................., programul..............., ora emisiei ...............,
durata ....................
Alte informaþii care ajutã la identificarea operei:......................
..........................................................................................................
Menþiuni:...........................................................................................
..........................................................................................................

Nr. avizului de exploatare .............................. data .....................
Titlul filmului ............................. Þara de origine ....................
Comisia de vizionare ºi de clasificare a avizat exploatarea pentru categoria de public:
CATEGORIA DE PUBLIC***)
ATP

PG14

PG18

R

Importat de..............................., sediul/localitatea........................,
str. .................... nr. ...................., sectorul/judeþul....................,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ...........................,
înregistrat la Registrul cinematografiei sub numãrul ....................,
data ....................
Data intrãrii în þarã .................................... .
Distribuitor..................................... Þara de origine....................
Sediul: ..........................., str. ............................. nr. ....................,
telefon...................., fax..................., e-mail .............................
Deþinãtorul drepturilor pentru folosire în România...................,
reprezentat de ........................., adresa ....................................,
telefon ...................., fax .................... . Durata proiecþiei ...........
CIRCULAÞIA FILMULUI ÎN ROMÂNIA:
Filiala.................................. Grup de filiale ..............................
Reþea cinema...................... Reþea video......................................
Distribuitor............................. Exploatant..........................................
DEÞINÃTORUL DREPTURILOR DE EXPLOATARE ÎN ROMÂNIA:
Cinema..............................................................................................
Tv.......................................................................................................
Video..................................................................................................
Întocmit: secretarul Comisiei de vizionare ºi de clasificare...............

***) Numãrul de înmatriculare este acelaºi cu numãrul avizului de exploatare.
***) Numãrul avizului de exploatare este acelaºi cu numãrul de înmatriculare.
***) Rãmâne neanulatã categoria avizatã pentru exploatare pe teritoriul României.

Prezentul registru conþine.................... pagini, numerotate de la 1 la.........., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã de
noi, astãzi,.................... .
Referent,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For(semnãtura
Evaluation
Purposes Only
ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI
SECÞIUNEA C

”Autorizarea ºi evidenþa sãlilor de spectacol cinematografic, centrelor
sau laboratoarelor de multiplicare ºi/sau a centrelor de închiriere
a operelor cinematografice, indiferent de suportÒ

AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE PRELUCRARE A PELICULEI, A
CENTRELOR DE MULTIPLICARE A FILMELOR PE CASETE ªI/SAU
DISCURI VIDEO, A STUDIOURILOR ªI LABORATOARELOR DE PRESTÃRI
DE SERVICII CINEMATOGRAFICE

AUTORIZAREA SÃLILOR DE CINEMATOGRAF, A ALTOR SÃLI DESTINATE
VIZIONÃRII CU PUBLIC, A CENTRELOR DE COMERCIALIZARE ªI/SAU DE
ÎNCHIRIERE A OPERELOR CINEMATOGRAFICE (FILMELOR) PE CASETE
SAU DISCURI VIDEO ªI A ALTOR SERVICII

Nr. de înregistrare .................... data ....................
Agentul economic (persoanã fizicã sau juridicã).................................................,
cu autorizaþia O.N.C. nr..................... din...................., înregistratã la Registrul
cinematografiei sub nr. .................... din...................., cu sediul în localitatea.........................., str. ...................... nr. ...................., sectorul/judeþul....................
telefon ...................., fax ...................., e-mail ....................,
autorizat sã desfãºoare urmãtoarele activitãþi în domeniul cinematografiei:
¥ multiplicare: simbol
cod .............................................................................................
¥ prestãri de servicii cinematografice: simbol
cod: .............................................................
În Laboratorul de multiplicare a operelor cinematografice (filmelor) pe suport clasic (peliculã): ............................................. din localitatea.......................................,
str. ....................................... nr. ..................., sectorul/judeþul...............................,
telefon ...................., fax ...................., e-mail ....................;
în centrul de multiplicare a operelor cinematografice (filmelor) pe suport magnetic (casete sau discuri video)...................................................................................,
cu sediul în localitatea.................., str. ..................., nr. .................., sectorul/judeþul..................., telefon..................., fax..................., e-mail...............................
în studioul/laboratorul pentru prestare de servicii cinematografice..........................
cu sediul în localitatea......................................., str.,.................. nr. ...................,
sectorul/judeþul..................., telefon..................., fax.................., e-mail....................
Menþiuni speciale:....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
¥ Avizul Comisiei tehnice O.N.C. nr. ......... din data de........... pentru funcþionare
¥ Marca înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, care va fi aplicatã pe genericul filmului ºi pe ambalaj
¥ Contractul de multiplicare a filmului nr. .................. din...................., licenþa de
exploatare. nr. ............. numãrul de copii................., menþiuni speciale.................
¥ Avizul Inspectoratului de Protecþia Muncii nr. ................... din..........................
¥ Avizul Inspectoratului de Pompieri Militari nr. .................... din..........................
¥ Avizul Inspectoratului de Poliþie Sanitarã ºi Medicinã Preventivã nr. ..................
din....................
¥ Avizul Inspectoratului de Stat pentru Construcþii, Lucrãri Publice, Urbanism ºi
Amenajarea Teritoriului nr. .................. din....................
¥ Avizul Inspectoratului de Protecþia Mediului nr. ................... din....................

Nr. de înregistrare.................... data....................
Agentul economic (persoanã fizicã sau juridicã)...............................................,
cu autorizaþia O.N.C. nr. ................... din...................., înregistratã la Registrul
cinematografiei sub nr. .................... din...................., cu sediul în localitatea................................., str. ...................................... nr. ...................., sectorul/
judeþul........................., telefon..................., fax..................., e-mail....................,
autorizat sã desfãºoare urmãtoarele activitãþi în domeniul cinematografiei:
exploatare: simbol ..............................
alte servicii: simbol ..........................
cod .....................................
cod ...................................
în sala de cinematograf:
în sala destinatã vizionãrii cu public....................................................................
din localitatea...................................., str. .................................. nr. ....................,
sectorul/judeþul............................., aparþinând.................................., în scopul organizãrii de proiecþii cinematografice: DA/NU, proiecþii video: DA/NU.
DOTAREA TEHNICÃ:
Aparate de proiecþie tip..................., buc. .............., anul de fabricaþie...................
Amplificatori tip................................., buc. ..................., din anul............................
Sursa de luminã pentru proiecþie/putere în W (lampã cu arc, lampã cu halogen,
lampã cu xenon etc.)............................................................................................
Redresori tip............................., buc. ..................., anul de fabricaþie...................
Ecranul tip............................., buc. ..................., anul de fabricaþie.................,
factor de reflexie................... Difuzoare tip..................., buc. .................., anul de
fabricaþie..................., impedanþa....................................., puterea.......................
Numãrul proiecþioniºtilor..................., categoria de calificare.....................................
Capacitatea sãlii de spectacol (locuri) total............. din care, la parter................
Instalaþia de ventilaþie/condiþionare tip ...................
Sistemul de încãlzire (lemne, gaze, centralã proprie, termoficare etc.): DA/NU
Sãli multiplex (dacã este cazul): nr. ........, sunet: dolby sau dolby stereo: DA/NU
Menþiuni speciale:.................................................................................................
....................................................................................................................................
¥ Avizul Comisiei tehnice O.N.C. nr. ........... din data.............. pentru funcþionare
¥ Marca înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, care va fi aplicatã pe genericul filmului ºi pe ambalaj.
¥ Contractul de multiplicare a filmului nr. .................. din...................., licenþa de
exploatare nr. .............. numãrul de copii.................., menþiuni speciale.................
¥ Avizul Inspectoratului de Protecþia Muncii nr. ................... din........................
¥ Avizul Inspectoratului de Pompieri Militari nr. .................... din........................
¥ Avizul Inspectoratului de Poliþie Sanitarã ºi Medicinã Preventivã nr. .............
din....................
¥ Avizul Inspectoratului de Stat pentru Construcþii, Lucrãri Publice, Urbanism ºi
Amenajarea Teritoriului nr. .................. din....................
¥ Avizul Inspectoratului de Protecþia Mediului nr. ................... din....................

Prezentul registru conþine.................... pagini, numerotate de la 1 la.........., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã de
noi, astãzi,....................
Referent,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For(semnãtura
Evaluation
Purposes Only
ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI
SECÞIUNEA D

”Autorizarea efectuãrii filmãrilor în România pentru producþiile cinematografice strãineÒ

AUTORIZAREA FILMÃRILOR PENTRU PRODUCÞII
CINEMATOGRAFICE STRÃINE

PRESTATORUL
DE SERVICII CINEMATOGRAFICE

Agentul economic strãin (persoanã fizicã sau juridicã)..................,
cu sediul în ................. (þara de origine), adresa .........................,
telefon ..................., fax .................., codul poºtal .......................,
e-mail..................., reprezentat/împuternicit de ..........................,
adresa ................................................, paºaport seria .................
nr. ........................., eliberat de ........................................ la data
de ........................., telefon ......................, fax ...........................,
e-mail ......................, în baza dosarului prezentat*), este autorizat
sã realizeze filmãrile în România pentru producþia cinematograficã (titlul filmului) ..................................................................., producãtor/coproducãtor ..........................................................,
reprezentat în România prin .........................................................,
având funcþia de ........................., domiciliat în ..........................,
str. .................................. nr. ..........., cu buletin de identitate seria
......... nr. ....., eliberat de .................. la data de ...............
Autori: scenariul ..................................., regia .............................,
Staruri ...............................................................................................
Subiectul ..........................................................................................
...........................................................................................................
Perioada filmãrilor ..................., locul filmãrilor .............................,
cinema , metraj, 35 mm, A/N, casetã video,
genul filmului:
televiziune/video duratã
16 mm color disc video
Estimarea costurilor filmãrilor în România ......................................
Serviciile cinematografice în România se asigurã în baza contractului nr. ................... din ............................. sau a contractelor
nr. ........... din ..................., nr. ................ din ...................., în studioul/laboratorul pentru prestãri de servicii cinematografice .......
.........................................., cu sediul în localitatea ....................,
str. ............................ nr. ............., sectorul/judeþul .....................,
telefon .................., fax ................, e-mail ...................................
Menþiuni speciale: .....................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.......................................................................................................

Agentul economic (1) român (persoanã fizicã sau juridicã) .........
..........................................., cu autorizaþia O.N.C. nr. ................
din ............................................., înregistratã la Registrul cinematografiei sub nr. ....................... din ..................................., cu
sediul în localitatea .............................., str. .................................
nr. ....., sectorul/judeþul ..............................., telefon ..................,
fax ....................., e-mail..................................., autorizat sã desfãºoare prestãri de servicii cinematografice în România, asigurã
serviciile.............................................................................................
Agentul economic (2) român (persoanã fizicã sau juridicã)
.................................................., cu autorizaþia O.N.C. nr. ............
din ..............................., înregistratã în Registrul cinematografiei
la nr. ........................... din .............................., cu sediul în localitatea .........................................., str. .........................................
nr. ........., sectorul/judeþul ........................, telefon ....................,
fax .........., e-mail ........., autorizat sã desfãºoare prestãri de
servicii cinematografice în România, asigurã serviciile ................
pentru producþia cinematograficã (titlul filmului) ..........................,
în baza contractului nr. .............. din ......................., încheiat cu
producãtorul/coproducãtorul strãin ..................................................
sau cu reprezentantul/împuternicitul acestuia în România: ..........
.................................. perioada filmãrilor de la ...........................
pânã la ....................... locurile filmãrilor .......................................
............................................................................................................
Genul filmului ..............................................................................
Subiectul ......................................................................................
Date tehnice:
Nr. acte, casetã video,
metraj, 35 mm/70 mm, normal,
A/N
nr. cutii
disc video
duratã
16 mm
lat
color
Menþiuni:..............................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................

Prezentul registru conþine .................... pagini, numerotate de la 1 la .........., fiecare filã fiind parafatã/ºtampilatã
de noi, astãzi,....................
*) Dosarul prezentat trebuie sã cuprindã devizul general al filmului.

Referent,

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For(semnãtura
Evaluation
Purposes Only
ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC..........................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru avizarea funcþionãrii ca agent economic în domeniul cinematografiei

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã) .........................................................., cu sediul în localitatea ......................................................, str. .................................................... nr. .........., sectorul/
judeþul ................................., telefon ....................., fax ........................, codul poºtal .....................,
e-mail......................., în vederea autorizãrii în condiþiile legale, solicit eliberarea avizului
de funcþionare ca agent economic în domeniul cinematografiei pentru desfãºurarea
activitãþii de*) .................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Declar, pe propria rãspundere, cã îndeplinesc criteriile de funcþionare ca agent economic ºi
mã angajez sã respect prevederile legale în vigoare, stabilite de Oficiul Naþional al Cinematografiei,
pe toatã perioada desfãºurãrii activitãþii în domeniul cinematografiei.
Anexez urmãtoarele documente**):
Ñ ...................................................................................................................................................
Ñ ..................................................................................................................................................
Ñ ..................................................................................................................................................

Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se va completa activitatea sau activitãþile:

Ñ producerea de opere cinematografice;
Ñ multiplicarea de opere cinematografice;
Ñ distribuirea de opere cinematografice;
Ñ exploatarea de opere cinematografice;
Ñ prestarea de servicii cinematografice;
Ñ alte servicii în domeniul cinematografiei.
**) Se vor enumera documentele de înfiinþare ca agent economic.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC..........................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)
CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de funcþionare în domeniul cinematografiei
Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã).........................................................., cu sediul în localitatea ............................, str. .................... nr. ........., sectorul/judeþul .........................., telefon
........................, fax ....................., codul poºtal ......................., e-mail ........................, autorizatã, în
condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. ........ din ......................, localitatea/sectorul
................................., în baza avizului de funcþionare eliberat de Oficiul Naþional al Cinematografiei
nr. .......... din ......................., înregistratã în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi Industrie
a Judeþului ................................. la nr. .......... din ...................................., codul fiscal ....................,
reprezentatã prin .............................................., domiciliatã în ..............................................................,
str. ....................................... nr. ........., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. .........,
eliberat de ........................, având funcþia de ........................., pe baza documentelor anexate la
dosar*), solicit eliberarea autorizaþiei de funcþionare ca agent economic în domeniul cinematografiei
pentru desfãºurarea activitãþii de**):
Activitatea

Suportul

Simbolul

Codul

Producþia
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

P.F.P.
P.F.C.V.
P.F.D.V.

1.1
1.2
1.3

Multiplicarea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

M.F.P.
M.F.C.V.
M.F.D.V.

2.1
2.2
2.3

Distribuirea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

D.F.P.
D.F.C.V.
D.F.D.V.

3.1
3.2
3.3

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video

E.F.P./C.
E.F.C.V./T.V.H.
E.F.D.V./T.V.H.
E.F.C.V./T.V.S.
E.F.D.V./T.V.S.
E.F.C.V./T.V.C.
E.F.D.V./T.V.V.
E.F.C.V./V.P.
E.F.D.V./V.P.
E.F.C.V./C.
E.F.D.V./C.
E.F.C.V./I.
E.F.D.V./I.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Exploatarea
de opere
cinematografice

Cinema
Tv unde hertziene
Tv unde hertziene
Tv satelit
Tv satelit
Tv cablu
Tv cablu
Videoproiecþie
Videoproiecþie
Comercializare
Comercializare
Închiriere
Închiriere

Prestãri de servicii
cinematografice

P.S.C.

5

Alte servicii
în domeniul
cinematografiei

A.S.C.

6

Declar, pe propria rãspundere, cã datele menþionate în prezenta cerere sunt exacte ºi mã
angajez sã respect prevederile legale în vigoare, stabilite de Oficiul Naþional al Cinematografiei, pe
toatã perioada desfãºurãrii activitãþii în domeniul cinematografiei. Anexez urmãtoarele documente*):
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)
*) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 17 din Normele metodologice pentru organizarea ºi
funcþionarea Registrului cinematografiei ºi pentru clasificarea operelor cinematografice.
**) Se vor anula activitãþile pentru care nu se solicitã autorizarea funcþionãrii în domeniu. Exemplu:
Distribuirea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

D.F.P.
D.F.C.V.
D.F.D.V.

3.1
3.2
3.3

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

AUTORIZAÞIE DE FUNCÞIONARE

Seria................... Nr. .................
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 ºi ale Ordinului nr. ......./1998
al preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei, în baza documentelor prezentate, agentul economic ........................................................., înregistrat în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi
Industrie a Judeþului ................................ la nr. ......................., codul fiscal ......................., este
autorizat sã efectueze urmãtoarele activitãþi în domeniul cinematografiei*):
Activitatea

Suportul

Simbolul

Codul

Producþia
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

P.F.P.
P.F.C.V.
P.F.D.V.

1.1
1.2
1.3

Multiplicarea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

M.F.P.
M.F.C.V.
M.F.D.V.

2.1
2.2
2.3

Distribuirea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

D.F.P.
D.F.C.V.
D.F.D.V.

3.1
3.2
3.3

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video
Casete video
Discuri video

E.F.P./C.
E.F.C.V./T.V.H.
E.F.D.V./T.V.H.
E.F.C.V./T.V.S.
E.F.D.V./T.V.S.
E.F.C.V./T.V.C.
E.F.D.V./T.V.V.
E.F.C.V./V.P.
E.F.D.V./V.P.
E.F.C.V./C.
E.F.D.V./C.
E.F.C.V./I.
E.F.D.V./I.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Exploatarea
de opere
cinematografice

Cinema
Tv unde hertziene
Tv unde hertziene
Tv satelit
Tv satelit
Tv cablu
Tv cablu
Videoproiecþie
Videoproiecþie
Comercializare
Comercializare
Închiriere
Închiriere

Prestãri de servicii
cinematografice

P.S.C.

5

Alte servicii
în domeniul
cinematografiei

A.S.C.

6

cu obligativitatea respectãrii reglementãrilor în vigoare privind activitatea în domeniul cinematografiei.
Director,
.................................

Secretar general,
.................................

Data emiterii .................... . Valabilã pânã la ................. .
*) Activitãþile neautorizate sunt indicate prin anulare. Exemplu:
Distribuirea
de opere
cinematografice

Peliculã 35 mm, 16 mm
Casete video
Discuri video

D.F.P.
D.F.C.V.
D.F.D.V.

3.1
3.2
3.3
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC..........................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru înregistrarea ca agent economic în Registrul cinematografiei
Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã) .................................................... , cu sediul în localitatea ..............................., str. .............................. nr. .........., sectorul/judeþul ......................., telefon
......................., fax ...................., codul poºtal ......................, e-mail ...................., autorizatã, în condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. ................. din ...................................., localitatea/sectorul..........................., în baza avizului de funcþionare eliberat de Oficiul Naþional al Cinematografiei
nr. ........... din .........................., înregistratã în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi
Industrie a Judeþului ........................... la nr. ............ din .................., codul fiscal ......................,
reprezentatã prin ......................................................., domiciliat în .....................................................,
str. ........................ nr. ..........., posesor al buletinului de identitate seria ............ nr. ........., eliberat
de ........................, având funcþia de .........................., pe baza documentelor anexate la dosar*),
solicit înregistrarea în Registrul cinematografiei ca agent economic autorizat de Oficiul Naþional al
Cinematografiei la nr. .................. din data de ....................... pânã la data de ...........................
pentru desfãºurarea activitãþii de*) ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................................,
având urmãtoarele puncte de lucru: .......................................................................................................,
cu sediul în: ................................................................................................................................................
Declar, pe propria rãspundere, cã datele menþionate în prezenta cerere sunt exacte ºi mã
angajez sã respect prevederile legale în vigoare, stabilite de Oficiul Naþional al Cinematografiei, pe
toatã perioada desfãºurãrii activitãþii în domeniul cinematografiei.
Anexez urmãtoarele documente**):
Ñ ...................................................................................................................................................
Ñ ...................................................................................................................................................
Ñ ...................................................................................................................................................
Ñ ...................................................................................................................................................
Ñ ...................................................................................................................................................
Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se va completa activitatea sau activitãþile autorizate de Oficiul Naþional al Cinematografiei.
**) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 17 din Normele metodologice pentru organizarea ºi
funcþionarea Registrului cinematografiei ºi pentru clasificarea operelor cinematografice.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC..........................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru înscrierea de menþiuni în Registrul cinematografiei

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã)................................................................., cu sediul în
localitatea ..................................., str. .............................. nr. ......., sectorul/judeþul........................,
telefon ......................, fax ...................., codul poºtal ...................., e-mail ................., autorizatã, în
condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. .......... din ............................................, localitatea/
sectorul ..................................., în baza avizului de funcþionare eliberat de Oficiul Naþional al
Cinematografiei nr. .............. din ...................., înregistratã în registrul comerþului la Camera de
Comerþ ºi Industrie a Judeþului ................................. la nr. ................. din ............................, codul
fiscal ......................, înregistratã în Registrul cinematografiei la nr. .............. din .......................,
reprezentatã prin ..............................................., domiciliat în ..............................................................,
str. ............................................ nr. ........., posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. .........,
eliberat de ..........................., având funcþia de .........................., pe baza documentelor anexate la
dosar*), solicit înscrierea urmãtoarelor menþiuni în Registrul cinematografiei:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Anexez urmãtoarele documente: ...................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Declar, pe propria rãspundere, cã nu au survenit alte modificãri privind faptele ºi menþiunile
înscrise în Registrul cinematografiei.

Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se vor menþiona documentele prevãzute la pct. 12 din Normele metodologice pentru organizarea ºi funcþionarea
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ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

CERTIFICAT

de înscriere de menþiuni în Registrul cinematografiei
Seria ............ nr. ............ din ..................
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 ºi ale Ordinului nr. ....../1998
al preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei, în baza documentelor prezentate de agentul
economic .............................................., înregistrat în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi
Industrie a Judeþului ................ la nr. ........... din .................., codul fiscal ................, cu autorizaþia
de funcþionare emisã de Oficiul Naþional al Cinematografiei nr. ................. din ...........................,
înregistrat în Registrul cinematografiei la nr. ............ din ......................., s-a efectuat înscrierea
urmãtoarelor menþiuni: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Certificãm cã pânã la data de ......................... nu au survenit alte modificãri privind faptele ºi
menþiunile înscrise în Registrul cinematografiei.

Director,

Compression by
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC..........................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru înmatricularea operei cinematografice (filmului) în Registrul cinematografiei

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã) ................................................................, cu sediul în
localitatea .............................., str. .............................. nr. ........., sectorul/judeþul .............................,
telefon ....................., fax ......................., codul poºtal .................., e-mail ..................., autorizatã, în
condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. ........... din ......................................., localitatea/
sectorul ........................, în baza avizului de funcþionare eliberat de Oficiul Naþional al
Cinematografiei nr. ............... din ..........................., înregistratã în registrul comerþului la Camera
de Comerþ ºi Industrie a Judeþului .............................. la nr. ......... din ................................., codul
fiscal ................., reprezentatã prin ......................................., domiciliat în ...........................................,
str. ..................................... nr. .........., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ...........,
eliberat de ............................., având funcþia de .........................................., pe baza documentelor
anexate la dosar*), solicit înmatricularea operei cinematografice (filmului) ..........................................
în Registrul cinematografiei.
Datele de identificare a operei cinematografice (filmului) înmatriculate:
Titlul original .................................................... Þara de origine ...............................................
Titlul tradus .................................................... Anul de producþie ............................................
Vechiul titlu .................................................... Genul filmului ....................................................
Subiectul ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Autori: scenariul ...................................................., regia ...........................................................
Staruri ....................................................................................................................... .....................
Oferit de .........................................................................................................................................
Licenþa expirã la data de .......................... . Anexez la dosar urmãtoarele documente:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 28 din Normele metodologice pentru organizarea ºi
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ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

CERTIFICAT

de înmatriculare a operei cinematografice (filmului) în Registrul cinematografiei
Seria......... nr.......... din....................

În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 ºi ale Ordinului
nr.........../1998 al preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei s-a efectuat înmatricularea operei cinematografice (filmului)..................................... în Registrul cinematografiei, în baza documentelor*) prezentate de agentul economic........................................, înregistrat în registrul comerþului la
Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului........................................ la nr. ........................., codul
fiscal...................., cu autorizaþia de funcþionare emisã de Oficiul Naþional al Cinematografiei
nr. ....... din................, reprezentat prin..................., domiciliat în ..................., localitatea ....................,
str. .............................. nr. ........., posesor al buletinului de identitate seria .......... nr. ....................,
eliberat de ........................................, având funcþia de ....................................... .
Datele de identificare a operei cinematografice (filmului) înmatriculate:
Titlul original............................................... Þara de origine...........................................................
Titlul tradus............................................... Anul de producþie.......................................................
Vechiul titlu............................................... Genul filmului...............................................................
Subiectul.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Autori: scenariul.........................................................., regia..........................................................
Staruri.................................................................................................................................................
Nr. acte,
metraj,
35 mm/70 mm,
casete video,
normal,
alb-negru
Nr. cutii
duratã
16 mm
disc video
lat
color
Producãtor................................................. Þara de origine.........................................................
Distribuitor.................................................... Þara de origine.............................................................
Sediul: ......................................................., str. ............................................................ nr. ..........
telefon........................................, fax.............................................., e-mail .....................................
Deþinãtorul drepturilor pentru folosire în România: .....................................................................
nonprofit ,
cinema,
Tv satelit,
videoteci
ºi/sau
comercializare
necomercial
TVH
Tv cablu
discoteci
închiriere
Reprezentat de ......................................................., adresa: ...................................................,
telefon...................., fax....................

Director,
................................

Secretar general,
.................................

*) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 28 din Normele metodologice pentru organizarea ºi
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC .........................................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

FIªA TEHNICÃ

a operei cinematografice (filmului)

Forma de înscriere:
Nr. acte,
metraj,
35 mm/70 mm,
casete video,
normal,
alb-negru.
Nr. cutii
duratã
16 mm
disc video
lat
color
Timpul de proiecþie a formei înscrise............................................ . Variantã originalã: DA/NU.
A mai fost tãiatã în versiunea.................................................................. în România: DA/NU.
Titlul original........................................ Þara de origine...............................................................
Titlul tradus........................................ Anul de producþie............................................................
Vechiul titlu........................................ Genul filmului......................................................................
Subiectul............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Autori: scenariul............................................................, regia............................................................
Staruri................................................................................................................................................
Producãtor............................................. Þara de origine............................................................
Distribuitor.............................................. Þara de origine............................................................
Numele celui care face formele (reprezentant sau împuternicit)...............................................
Adresa: ............................................................................................................................................,
telefon......................................., fax........................................ e-mail.............................................
A fost transmis/Nu a fost transmis la Tv. Datele transmisiei: postul Tv...................., programul...................., ora emisiei...................., durata....................
Circulaþia filmului în România:
Filiala............................................................ Grup de filiale............................................................
Reþea cinema............................................................ Reþea video................................................
Distribuitor............................................................ Exploatant............................................................
Deþinãtorul drepturilor de exploatare în România:
Cinema...............................................................................................................................................
Tv. ................................................................................................................................................
Video.................................................................................................................................................

Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC ....................................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru clasificarea operei cinematografice (filmului)

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã)...................., cu sediul în localitatea...................,
str. .................... nr. .........., sectorul/judeþul...................., telefon...................., fax...................., codul
poºtal...................., e-mail...................., autorizatã, în condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã
nr........... din...................., localitatea/sectorul...................., în baza avizului de funcþionare eliberat
de Oficiul Naþional al Cinematografiei nr. .................... din ...................., înregistratã în registrul
comerþului la Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului .................... la nr. ....................
din......................., codul fiscal ......................, reprezentatã prin......................, domiciliat
în ................................, str. .................... nr. .........., posesor al buletinului de identitate seria ..........
nr. .........., eliberat de ...................., având funcþia de ...................., pe baza documentelor anexate
la dosar*), solicit clasificarea operei cinematografice (filmului) ............................................................
în Registrul cinematografiei.
Datele de identificare a operei cinematografice (filmului) înmatriculate:
Titlul original........................................ Þara de origine.................................................................
Titlul tradus........................................ Anul de producþie............................................................
Vechiul titlu........................................ Genul filmului....................................................................
Subiectul............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Autori: scenariul..........................................................., regia............................................................
Staruri................................................................................................................................................
Nr. acte,
metraj,
35 mm/70 mm,
casete video,
normal,
alb-negru .
Nr. cutii
duratã
16 mm
disc video
lat
color
Felul materialului: achiziþionat (documentul) .............................................................................. .
împrumutat (documentul)
Forºpan .............................................................................................................................................
Reclamã ...........................................................................................................................................
Deþinãtorul drepturilor de folosire internã ...................................................................................
nonprofit,
cinema,
Tv satelit,
videoteci
ºi/sau
comercializare
necomercial
TVH
Tv cablu
discoteci
închiriere
Importat de ........................................, sediul/localitatea...................., str. .................... nr. ..........,
sectorul/judeþul ................., telefon ..................., fax ..................., înregistrat în Registrul cinematografiei la nr. .................... din ................... .
Data intrãrii în þarã .............................. . Licenþa expirã la data de .............................................
Anexez la dosar urmãtoarele documente: ..................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data ...........................
.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

*) Se vor enumera toate documentele prevãzute la pct. 28 din Normele metodologice pentru organizarea ºi
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

OFICIUL NAÞIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Comisia de vizionare ºi de clasificare

CATEGORIA DE PUBLIC*)
ATP

PG14

PG18

R

FIªA

filmului prezentat Comisiei de vizionare ºi de clasificare

Titlul original....................................................................................................................................
Titlul tradus......................................................................................................................................
Titlul vechi (dacã a existat)..........................................................................................................
Þara ºi firma producãtoare...............................................................................................................
Genul filmului..................................................................................................................................
Autori: scenariul..........................................................., regia............................................................
Staruri ..............................................................................................................................................
Subiectul ............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Oferit de .........................................................................................................................................
Licenþa expirã la data de..............................................................................................................
Date tehnice:
Nr. acte ,
casetã video ,
metraj ,
35 mm/70 mm ,
normal ,
A/N .
Nr. cutii
disc video
duratã
16 mm
lat
color
Felul materialului: achiziþionat (documentul) .............................................................................. .
împrumutat (documentul)
Forºpan .......................................................................................................................................
Reclamã ........................................................................................................................................
Deþinãtorul drepturilor de folosire internã ..................................................................................
nonprofit ,
cinema ,
Tv satelit ,
videoteci
ºi/sau
comercializare
necomercial
TVH
Tv cablu
discoteci
închiriere
Importat de........................................, sediul/localitatea...................., str..................... nr. .........,
sectorul/judeþul...................., telefon...................., fax..................., înregistrat în Registrul cinematografiei la nr. .................... din ....................
Data intrãrii în þarã.........................................................
Starea tehnicã............................................................

Secretarul comisiei,

*) Rãmâne neanulatã categoria avizatã pentru exploatare pe teritoriul României. Exemplu:

CATEGORIA DE PUBLIC
ATP

PG14

PG18

R
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(Verso)

OFICIUL NAÞIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Comisia de vizionare ºi de clasificare

PROCES-VERBAL

Nr..................... din....................

În conformitate cu Normele metodologice pentru organizarea ºi funcþionarea Registrului
cinematografiei ºi pentru clasificarea operelor cinematografice, în baza documentelor din dosar ºi
în urma vizionãrii filmului........................................ din data de....................,
Comisia de vizionare ºi de clasificare a acordat avizul de exploatare:

CATEGORIA DE PUBLIC*)
ATP

PG14

PG18

R

*) Rãmâne neanulatã categoria avizatã pentru exploatare pe teritoriul României.

Componenþa comisiei:
Preºedinte ..................................................

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

1. Membru...................................................

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

2. Membru...................................................

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

3. Membru...................................................

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

4. Membru...................................................

............................................................
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

AVIZ DE EXPLOATARE A FILMULUI

Seria.................... nr. .......... din....................*)

În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 ºi ale Ordinului preºedintelui
Oficiului Naþional al Cinematografiei nr. ........../1998, în baza documentelor prezentate de agentul
economic....................................., înregistrat în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi Industrie
a Judeþului................. la nr. ........ din ........, codul fiscal...................., cu autorizaþia de funcþionare
emisã de Oficiul Naþional al Cinematografiei nr. .......... din........................, în Registrul cinematografiei la nr. .......... din...................., s-a efectuat vizionarea operei cinematografice (filmului).............................., înmatriculat în Registrul cinematografiei la nr. .......... din....................,
Comisia de vizionare ºi de clasificare a avizat exploatarea pentru categoria de public:

CATEGORIA DE PUBLIC*)
ATP

PG14

PG18

R

Datele de identificare:
Titlul original.................... Þara de origine ......................................................................................
Titlul tradus.................... Anul de producþie ....................................................................................
Vechiul titlu.................... Genul filmului ...........................................................................................
Subiectul............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Autori: scenariul........................................, regia .............................................................................
Staruri ................................................................................................................................................
Distribuitor..................................................... Þara de origine .........................................................
Sediul........................................, str. ........................................ nr. ..............................................,
telefon...................., fax...................., e-mail ................................................................... .
Deþinãtorul drepturilor pentru folosire în România ........................................................................,
reprezentat de...................., adresa: ...............................................................................................,
telefon ..................., fax ........................... .
Director,
...............................
Secretar general,
........................................

*) Seria ºi numãrul avizului de exploatare sunt identice cu cele ale certificatului de înmatriculare a filmului în
Registrul cinematografiei.
**) Rãmâne neanulatã categoria avizatã pentru exploatarea pe teritoriul României. Exemplu:

CATEGORIA DE PUBLIC*)
ATP

PG14

PG18

R
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ANEXA Nr. 17
la normele metodologice

AGENTUL ECONOMIC ...................................................................

Nr. de înregistrare (din registrul de evidenþã al acestuia)

CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de filmare în România pentru producþii cinematografice strãine

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã strãinã)...................., cu sediul în ............................,
(þara de origine)

adresa: ...................................., telefon...................., fax...................., codul poºtal...............................,
e-mail...................., reprezentatã/împuter nicitã de..................., adresa:........................................, paºaport seria .......... nr. .........., eliberat de.................... la data de...................., telefon....................,
fax...................., e-mail .................., în baza dosarului prezentat*), solicit acordarea autorizaþiei de
filmare în România pentru producþia cinematograficã ..........................................................................,
(titlul filmului)

producãtor...................., autori: scenariul...................., regia...................., staruri ....................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
subiectul .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
perioada filmãrilor...................................., locul filmãrilor......................................................................,
35 mm/16 mm,
A/N ,
metraj util...................., suportul:
casetã video
color
estimarea costurilor filmãrilor în România.............................................................................................
Prestãrile de servicii cinematografice în România se asigurã de agentul economic (persoanã
fizicã sau juridicã).................................................., autorizat, în condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãtoreascã nr. .......... din..................., localitatea/sectorul...................., în baza avizului de funcþionare
eliberat de Oficiul Naþional al Cinematografiei nr. ........... din...................., înregistrat în registrul
comerþului la Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului.................... la nr. .......... din ....................,
codul fiscal .........., reprezentat prin............................., având funcþia de .........................., domiciliat
în ........................................, str. .................... nr. .........., posesor al buletinului de identitate
seria.......... nr. .........., eliberat de ..............................
Anexez urmãtoarele documente: .....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Data ...........................

.........................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Compression by
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
*) SeCVISION
vor menþiona contractele
de prestãri de servicii
cinematografice.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 274 bis/23.VII.1998
ANEXA Nr. 18
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA

AUTORIZAÞIE DE FILMARE

Seria.................... nr. .......... din....................

În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 311/1998 ºi ale Ordinului nr. ....../1998
al preºedintelui Oficiului Naþional al Cinematografiei, agentul economic ..........................
...................................................................................., cu sediul în........................................................,
(persoanã fizicã sau juridicã strãinã)

adresa: ................................................, telefon...................., fax...................., codul poºtal....................,
(þara de origine)

e-mail...................., reprezentat/împuternicit de...................., adresa:........................................, paºaport seria.................... nr. ..................., eliberat de.................... la data de...................., telefon...................., fax...................., e-mail ...................., în baza dosarului prezentat, este autorizat sã
realizeze filmãri în România pentru producþia cinematograficã ..........................................................,
(titlul filmului)

cu obligativitatea respectãrii reglementãrilor în vigoare privind activitatea în domeniul cinematografiei.
Producãtor........................................, autori: scenariul........................................, regia....................,
staruri..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................,
perioada filmãrilor..................................................., locul filmãrilor.....................................................
...................................................................................................................................................................,
A/N .
metraj util...................., suportul: 35 mm/16 mm,
casetã video
color
Prestãrile de servicii cinematografice în România se asigurã de agentul economic
......................................................................., autorizat, în condiþiile legii, prin Hotãrârea judecãto(persoanã fizicã sau juridicã)

reascã nr.................... din...................., localitatea/sectorul........................................, în baza avizului
de funcþionare eliberat de Oficiul Naþional al Cinematografiei nr. .................... din.......................,
înregistrat în registrul comerþului la Camera de Comerþ ºi Industrie a Judeþului..................................
la nr. ........................ din..............................., codul fiscal .........................., reprezentat
prin........................................, având funcþia de...................., domiciliat în....................,
str. .................... nr. ...................., posesor al buletinului de identitate seria ....................
nr. ..................., eliberat de ................... .

Director,
........................
Secretar general,
......................................

Data emiterii....................

Compression by
CVISION
Technologies’
Valabilã
pânã la data
de.................... PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 19
la normele metodologice

TARIFELE

pentru efectuarea operaþiunilor de clasificare, înregistrare ºi autorizare
în Registrul cinematografiei

1. Avizarea iniþiativei private în domeniul cinematografiei:
1.1. Avizarea activitãþii în domeniul cinematografiei
1.2. Avizarea tehnicã a sãlilor de cinematograf

300.000 lei
500.000 lei

2. Înregistrarea, înmatricularea ºi înscrierea în Registrul cinematografiei:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Înregistrarea persoanelor juridice autorizate
Înregistrarea persoanelor fizice ºi a asociaþiilor familiale autorizate
Înscrierea de menþiuni, indiferent de solicitant
Înmatricularea operelor cinematografice

500.000
300.000
300.000
300.000

lei
lei
lei
lei

3. Eliberarea autorizaþiilor de funcþionare pentru sãlile de cinematograf, videoteci, centre de
multiplicare ºi de închiriere a casetelor video (pentru fiecare salã sau centru în parte):
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Sãli de cinematograf
Videoteci
Centre de multiplicarea casetelor video
Centre de închiriere a casetelor video

600.000
500.000
500.000
200.000

lei
lei
lei
lei

4. Reînnoirea anualã a autorizaþiilor de funcþionare pentru sãlile de cinematograf, videoteci,
centre de multiplicare ºi de închiriere a casetelor video (pentru fiecare salã sau centru în parte):
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Sãli de cinematograf
Videoteci
Centre de multiplicarea casetelor video
Centre de închiriere a casetelor video

300.000
250.000
250.000
100.000

lei
lei
lei
lei

250.000
350.000
500.000
100.000
150.000
300.000
500.000
300.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

5. Vizionarea ºi clasificarea operelor cinematografice:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe

suport clasic scurt-metraj
suport clasic mediu-metraj
suport clasic lung-metraj
suport magnetic 1Ð10'
suport magnetic 10Ð30'
suport magnetic 30Ð60'
suport magnetic 60Ð120'
disc video

6. Eliberarea autorizaþiilor pentru filmãri sau produceri de opere cinematografice strãine pe
teritoriul României:
0,5% din valoarea
devizului filmului
7. Eliberarea de informaþii, copii certificate, formulare de credit ºi certificate constatatoare din
Registrul cinematografiei:
50.000 lei.

NOTÃ:

CompressionTarifele
by CVISION
Technologies’
Evaluation
Purposes Only
vor fi modificate
periodic prin ordinPdfCompressor.
al preºedintelui Oficiului For
Naþional
al Cinematografiei.
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OFICIUL NAÞIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

O R D I N*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcþionãrii cinematografelor
în care se organizeazã spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu casete video
Preºedintele Oficiului Naþional al Cinematografiei,
având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Oficiului Naþional al Cinematografiei ºi constituirea Fondului cinematografic naþional, ale art. 7 lit. a) ºi ale
art. 12 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 311/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional al
Cinematografiei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind
autorizarea funcþionãrii cinematografelor în care se organizeazã spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau
cu casete video, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia Registrul cinematografiei va lua
mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentelor
norme metodologice îºi înceteazã aplicabilitatea prevederile
Dispoziþiei nr. 14/1994 a Centrului Naþional al
Cinematografiei, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Oficiului Naþional al Cinematografiei,
Radu Gabrea
Bucureºti, 24 iunie 1998.
Nr. 22.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind autorizarea funcþionãrii cinematografelor
în care se organizeazã spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu casete video
Art. 1. Ñ Toate cinematografele de pe teritoriul þãrii în
care se organizeazã spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu casete video Ñ cu platã sau fãrã platã Ñ
îºi pot desfãºura activitatea în baza autorizaþiei de funcþionare eliberate de Oficiul Naþional al Cinematografiei, prin
Direcþia Registrul cinematografiei, potrivit art. 32 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional al
Cinematografiei ºi constituirea Fondului cinematografic
naþional.
Art. 2. Ñ Obligaþia obþinerii autorizaþiei de funcþionare
revine fiecãrei persoane fizice sau juridice care organizeazã
spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu
casete video într-o salã sau grãdinã de cinematograf, indiferent dacã o deþine în proprietate sau o exploateazã în
baza unui contract de locaþie de gestiune, închiriere sau
asociere în participaþiune.
Art. 3. Ñ Difuzarea de filme în grãdini, sãli de cinematograf sau în alte sãli destinate vizionãrii cu public, fãrã
autorizaþie de funcþionare, se sancþioneazã, conform art. 33
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997, cu
suspendarea activitãþii ºi cu plata unei penalitãþi cuprinse
între 5 milioane lei ºi 25 milioane lei.

Art. 4. Ñ Autorizaþia de funcþionare prevãzutã în anexa
nr. 4 se elibereazã în baza urmãtoarelor documente:
1. cerere-tip pentru eliberarea autorizaþiei de funcþionare,
conform anexei nr. 1;
2. certificat de înmatriculare în registrul comerþului ºi
statutul de funcþionare a persoanei juridice, înregistrat la
Camera de Comerþ ºi Industrie, în copie;
3. copii de pe contractele, autorizaþiile ºi/sau avizele
obþinute, în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare,
de la:
a) Inspectoratul de protecþie a muncii;
b) Inspectoratul de pompieri militari;
c) Inspectoratul de poliþie sanitarã ºi medicinã preventivã;
d) procesul-verbal de punere în funcþiune definitivã,
încheiat cu furnizorul de energie electricã;
e) procesul-verbal de punere în funcþiune (deschidere) a
instalaþiilor de gaze naturale, încheiat cu furnizorul de gaze
naturale (numai în cazul cinematografelor care folosesc
aceastã sursã de încãlzire);
f) Inspecþia de stat în construcþii, lucrãri publice, urbanism ºi amenajarea teritoriului;
g) Agenþia de protecþie a mediului;

Compression
PdfCompressor.
For
Evaluation
Purposes
Only
*) Ordinul, by
reluatCVISION
în acest numãr al Technologies’
Monitorului Oficial al României,
este publicat în Monitorul Oficial
al României,
Partea I, nr. 274
din 23 iulie 1998.
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4. fiºa tehnicã nr. 1 sau nr. 2, dupã caz, conform aneArt. 16. Ñ Oficiul Naþional al Cinematografiei poate sã
cearã, dupã expirarea termenului de suspendare, încetarea
xelor nr. 2 sau nr. 3;
5. planul sãlii ºi al cabinei de proiecþie (cotele în metri); proiecþiilor de film în sala de cinematograf respectivã, în
6. contractul de locaþie de gestiune, de închiriere sau de conformitate cu prevederile legale.
Art. 17. Ñ Dacã din analiza cererii ºi a documentaþiei
asociere în participaþiune pentru cinematografele care nu
Oficiul
Naþional al Cinematografiei constatã cã acestea nu
sunt proprietatea solicitantului.
cuprind
datele ºi documentele stabilite prin prezenta proceArt. 5. Ñ Cererea pentru eliberarea autorizaþiei de funcdurã,
în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data înregistrãþionare ºi documentaþia, anexate în douã exemplare, se
rii
restituie
întreaga documentaþie solicitantului, pentru
înregistreazã în ordinea primirii lor la Oficiul Naþional al
completare.
Cinematografiei, prin Direcþia Registrul cinematografiei.
În astfel de cazuri, termenul de eliberare a autorizaþiei
Art. 6. Ñ În termen de 30 de zile de la data înregistrãde
funcþionare se prelungeºte cu perioada corespunzãtoare.
rii cererii de autorizare, Oficiul Naþional al Cinematografiei,
Art. 18. Ñ Autorizaþia de funcþionare nu se emite atunci
dupã verificarea dosarului cuprinzând documentele solicitate
când Oficiul Naþional al Cinematografiei constatã cã nu
ºi dupã constatarea îndeplinirii condiþiilor prevãzute de presunt îndeplinite cerinþele esenþiale în vederea asigurãrii unei
zentele norme metodologice, elibereazã direct sau prin
calitãþi tehnice corespunzãtoare ºi a condiþiilor de securitate
poºtã, cu confirmare de primire, originalul autorizaþiei de
maximã a spectacolelor, prevãzute în prezentele norme
funcþionare ºi restituie un exemplar din documentaþia avizatã.
metodologice.
Cererea, copia de pe autorizaþia de funcþionare ºi un
Art. 19. Ñ Respingerea eliberãrii autorizaþiei de funcþioexemplar din documentaþia solicitatã se pãstreazã la emitent. nare va fi comunicatã în scris titularului solicitãrii, împreunã
Art. 7. Ñ La eliberarea autorizaþiei de funcþionare, soli- cu motivarea legalã a acesteia.
citantul este obligat sã achite tariful stabilit de Oficiul
Art. 20. Ñ Costurile legate de revizuirea, refacerea sau
Naþional al Cinematografiei, potrivit legii, pentru serviciile expertizarea documentelor care stau la baza eliberãrii autoprestate ºi pentru efectuarea verificãrilor necesare ºi sã rizaþiei de funcþionare sunt suportate de solicitant.
prezinte emitentului chitanþa.
Art. 21. Ñ Mãsurãtorile ºi verificãrile tehnice, necesare
Art. 8. Ñ Autorizaþia de funcþionare se elibereazã în trei completãrii fiºelor tehnice, se fac pe bazã de comandã
exemplare, din care Oficiul Naþional al Cinematografiei, prin adresatã organelor de specialitate care funcþioneazã legal
Direcþia Registrul cinematografiei, transmite un exemplar ºi care au ca obiect de activitate prestarea unor astfel de
titularului, un exemplar îl ataºeazã la documentele care au servicii.
Art. 22. Ñ Atunci când solicitantul întrerupe activitatea
stat la baza emiterii actului de reglementare ºi un exempentru
o perioadã mai mare de 60 de zile sau înceteazã
plar îl ataºeazã la dosarul-anexã, la Registrul cinematografiei.
Art. 9. Ñ Oficiul Naþional al Cinematografiei va þine activitatea pentru care i s-a eliberat autorizaþia de funcþioîntr-un registru evidenþa autorizaþiilor de funcþionare solici- nare conform prezentelor norme metodologice, acesta este
tate ºi eliberate, a unitãþilor neautorizate, precum ºi a obligat sã înºtiinþeze, în scris, Oficiul Naþional al
Cinematografiei.
unitãþilor suspendate.
Art. 23. Ñ Autorizaþia de funcþionare este netransmisiArt. 10. Ñ În situaþia în care procedurile de emitere a
bilã
ºi are valabilitate atâta timp cât nu se modificã nici
avizelor ºi autorizaþiilor prevãzute la art. 4 pct. 3 necesitã o
una
dintre
condiþiile în baza cãrora a fost eliberatã.
perioadã mai mare, Oficiul Naþional al Cinematografiei
Modificarea
condiþiilor care au stat la baza eliberãrii
aprobã funcþionarea provizorie a sãlii de cinematograf penautorizaþiei
de
funcþionare
conduce la retragerea ei.
tru o perioadã de maximum 6 luni.
În conformitate cu Normele metodologice pentru organiArt. 11. Ñ Oficiul Naþional al Cinematografiei va stabili,
zarea ºi funcþionarea Registrului cinematografiei ºi pentru
de la caz la caz, condiþiile de prelungire a duratei autorizaclasificarea operelor cinematografice, titularii de autorizaþii
þiei provizorii de funcþionare, conform prevederilor prezentede funcþionare au obligaþia reînnoirii anuale a autorizaþiilor
lor norme metodologice.
eliberate de cãtre Oficiul Naþional al Cinematografiei.
Art. 12. Ñ Funcþionarea provizorie este acceptatã, cu
Solicitarea reînnoirii anuale se va face pe baza unei
condiþia ca titularul sã facã dovada cã a depus toate actele cereri, conform anexei nr. 5, ºi cu plata tarifului stabilit de
ºi documentele necesare la instituþiile abilitate, în vederea Oficiul Naþional al Cinematografiei.
obþinerii avizelor ºi autorizaþiilor prevãzute în prezentele
Art. 24. Ñ Solicitantul este obligat sã pãstreze în bune
norme metodologice.
condiþii autorizaþia de funcþionare ºi documentaþiile vizate pe
Art. 13. Ñ Autorizaþia de funcþionare se suspendã, dupã toatã durata lor de valabilitate ºi sã le prezinte, la cerere,
o somaþie prealabilã cu termen, pentru nerespectarea pre- organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit
vederilor prezentelor norme metodologice.
legii.
Art. 14. Ñ Somaþia va cuprinde o descriere a motivului
Art. 25. Ñ Pentru respectarea procedurii de reglemensuspendãrii ºi perioada pânã la intrarea ei în vigoare.
tare ºi pentru operativitate în rezolvarea cererilor, solicitanArt. 15. Ñ La expirarea termenului prevãzut în somaþie, þii se vor informa, în prealabil, la Oficiul Naþional al
Oficiul Naþional al Cinematografiei suspendã autorizaþia de Cinematografiei asupra procedurii de autorizare ºi asupra
funcþionare.
posibilitãþii de obþinere a autorizaþiei de funcþionare.
Perioada de suspendare este menþinutã pânã la elimiArt. 26. Ñ Anexele nr. 1Ð5 fac parte integrantã din preCompression
CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
zentele norme metodologice.
narea cauzelor, by
dar nu
mai mult deTechnologies’
6 luni.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE

pentru autorizarea funcþionãrii cinematografelor în care se organizeazã spectacole
cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu casete video

Subscrisa (persoanã fizicã sau juridicã) .........................................., având ca obiect de activitate proiecþiile de film cinematografic ºi/sau cu casete video, în scop comercial, autorizatã în condiþiile legii, înmatriculatã în registrul comerþului la nr. ..............., din ...................., cu sediul în
localitatea ............................, str. ................................ nr. ..........., sectorul/judeþul ..........................,
telefon ................., solicit eliberarea autorizaþiei de funcþionare pentru cinematograful
........................................... din localitatea .............................., str. ............................. nr. ..........., sectorul/judeþul ........................................., aparþinând ............................................., în scopul organizãrii
de .............................................................................................................................................................
(proiecþii cinematografice, video sau ambele)

Anexez, conform Normelor metodologice privind autorizarea funcþionãrii cinematografelor în
care se organizeazã spectacole cu proiecþii de film cinematografic ºi/sau cu casete video, urmãtoarea documentaþie: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Sunt de acord sã achit contravaloarea serviciului prestat pentru analizarea documentaþiei ºi
pentru efectuarea verificãrilor necesare.
Declar, pe propria rãspundere, cã datele menþionate în prezenta cerere sunt exacte ºi mã
angajez sã respect prevederile cuprinse în autorizaþia de funcþionare.

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

..................................................................
(semnãtura ºi ºtampila solicitantului)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

FIªA TEHNICÃ Nr. 1

(film de 35Ð70 mm)

Calitatea spectacolului
Nr.
crt.

Denumirea recomandãrii sau a
condiþiei din standard

Prescripþia
impusã

1.

Iluminarea ecranului

135Ð270 Ix

2.

Uniformitatea iluminãrii

minimum 50%

3.

Variaþia iluminãrii în timp

maximum 10%

4.

Claritatea imaginii proiectate

normal: 60/30 linii/mm
cinemascop: 50/20 linii/mm

5.

Instabilitatea imaginii proiectate

maximum 0,3%

6.

Factor reflexie ecran

minimum 0,7%

7.

Luminanþa ecranului

+20 cd/mp (nit)
40Ð10

8.

Estomparea imaginii

insesizabilã vizual la
proiecþia mirei

9.

Frecvenþa de proiecþie

24+1
Ð0,5 ftg/sec.

10.

Caracteristica de frecvenþã

1Ð8 kHz ± 3 dB
(faþã de 1.000 Hz)

11.

Distorsiuni neliniare

maximum 4%

12.

Raport semnal/zgomot

minimum 45 dB

13.

Fluctuaþii de vitezã film

maximum 0,25%
(insesizabile auditiv)

14.

Uniformitatea nivelului presiunii sonore

apreciere auditivã

15.

Inteligibilitatea sunetului în salã

apreciere auditivã

Valorile
mãsurate

Dotarea tehnicã
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aparate de proiecþie, tip ........................................, buc. .............., anul de fabricaþie ...............
Amplificatori, tip ........................................, buc. .........., anul de fabricaþie .............
Sursa de luminã pentru proiecþie/putere în W (lampã cu arc, lampã cu halogen, lampã cu
xenon etc.)
Redresori, tip ........................................, buc. .........., anul de fabricaþie .............
Ecranul, tip ........................................, dimensiuni ............................, anul de fabricaþie
................, factor de reflexie ...................
Difuzoare, tip ........................................, buc. ............., anul de fabricaþie ..............., impedanþa......................., puterea .....................
Instalaþia de ventilaþie/condiþionare, tip ........................................, dacã este în stare de funcþionare
Sistemul de încãlzire (lemne, gaze, centralã proprie, termoficare etc.) ....................
Fotolii, tip ........................................
Proiecþioniºti

25.

Numãr ................, categoria de calificare ........................
Sala de cinematograf

26.
27.

Compression

Capacitate (locuri) total ..................., din care, la parter ....................
Menþiuni speciale ................................................................................. .
Conducãtorul organului tehnic de specialitate,
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

FIªA TEHNICÃ Nr. 2

(film de 16 mm)

Calitatea spectacolului
Nr.
crt.

Denumirea recomandãrii sau a
condiþiei din standard

Prescripþia
impusã

1.

Iluminarea ecranului

minimum 45 Ix

2.

Uniformitatea iluminãrii

minimum 50%

3.

Claritatea imaginii proiectate

50/30 linii/mm

4.

Instabilitatea imaginii proiectate

maximum 0,3%

5.

Factor reflexie ecran

minimum 0,7%

6.

Luminanþa ecranului

10 cd/mp (nit)

7.

Estomparea imaginii

insesizabilã vizual
la proiecþia mirei

8.

Frecvenþa de proiecþie

24+1
Ð0,5 ftg/sec.

9.

Caracteristica de frecvenþã

1Ð5 kHz ± 3 dB
(faþã de 1.000 Hz)

10.

Distorsiuni neliniare

maximum 4%

11.

Raport semnal/zgomot

minimum 45 dB

12.

Fluctuaþii de vitezã film

maximum 0,35%
(insesizabile auditiv)

13.

Uniformitatea nivelului presiunii sonore

apreciere auditivã

14.

Inteligibilitatea sunetului în salã

apreciere auditivã

Valorile
mãsurate

Dotarea tehnicã
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aparate de proiecþie, tip ........................................, buc. ........, anul de fabricaþie ............
Amplificatori, tip ........................................, buc. .........., anul de fabricaþie .............
Sursa de luminã pentru proiecþie/putere în W (lampã cu incandescenþã, lampã cu halogen,
lampã cu xenon etc.)
Redresori, tip ........................................, buc. ............., anul de fabricaþie ............
Ecranul, tip ........................................, dimensiuni ........................, anul de fabricaþie
..................
Difuzoare, tip ........................................, buc. ........., anul de fabricaþie .............., impedanþa
..............., puterea ...............
Sala de cinematograf

21.
22.

Capacitate (locuri) total ....................., din care, la parter..............
Menþiuni speciale ................................................................................ .

Conducãtorul organului tehnic de specialitate,
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ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Oficiul Natâ ional al
Cinematografiei

ROMÂNIA
AUTORIZAÞIE DE FUNCÞIONARE

Nr. .............../....................
În baza art. 32 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997, precum ºi a documentelor prevãzute în Normele metodologice privind autorizarea funcþionãrii cinematografelor în care
se organizeazã spectacole cu proiecþie de film cinematografic ºi/sau cu casete video, depuse la
dosar, precum ºi a verificãrilor efectuate de cãtre organele noastre de specialitate, se elibereazã
prezenta autorizaþie de funcþionare.
Titularul ...........................................................................................................................................
Cinematograful ..............................................................................................................................
Tipul de proiecþie ...........................................................................................................................
Capacitatea sãlii de spectacol ....................................................................................................
Nr. de locuri .............., din care, la parter ................................................................................
Menþiuni speciale ........................................................................................................................ .
Documentaþia prezentatã constituie temeiul legal al autorizaþiei de funcþionare, fãrã a putea
substitui autorizarea cerutã de lege pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale.
Nerespectarea prevederilor dã dreptul Oficiului Naþional al Cinematografiei de a cere în justiþie încetarea proiecþiilor de film, iar lipsa autorizaþiei se sancþioneazã conform prevederilor art. 33
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 67/1997.
Prezenta autorizaþie de funcþionare este netransmisibilã ºi anuleazã orice autorizaþie
anterioarã.
Prezenta autorizaþie de funcþionare îºi pãstreazã valabilitatea pe întreaga perioadã în care
nu se schimbã nici una dintre condiþiile în baza cãrora a fost eliberatã, în cazul în care titularul a
achitat tariful stabilit de Oficiul Naþional al Cinematografiei pentru reînnoirea anualã a autorizaþiei.

Director,
.......................
Secretar general,
...................................

Prezenta autorizaþie a fost transmisã la data de ......................................., prin poºtã, direct
solicitantului .................................. .

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

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For
Evaluation Purposes Only
(semnãtura)
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

CERERE

pentru reînnoirea autorizaþiei de funcþionare nr. ........ din ....................

Subscrisa(persoanã fizicã sau juridicã) ................................................., având ca obiect de activitate proiecþiile de film cinematografic ºi/sau cu casete video, în scop comercial, autorizatã în
condiþiile legii, înmatriculatã la registrul comerþului la nr. ......... din ..................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .................................... nr. ........., sectorul/judeþul ............................,
telefon ......................., solicit reînnoirea autorizaþiei de funcþionare nr. ............... din ........................
pentru cinematograful ......................................................... din localitatea .........................................,
str. .................................... nr. ............, sectorul/judeþul ......................, aparþinând ........................., în
scopul organizãrii de ..................................................................
(proiecþii cinematografice, video sau ambele)

Declar, pe propria rãspundere, cã nu s-au modificat condiþiile iniþiale de obþinere a autorizaþiei nr. ............ din ...................... .
Sunt de acord sã achit tariful stabilit de Oficiul Naþional al Cinematografiei pentru reînnoirea
autorizaþiei.

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

................................................................
(semnãtura ºi ºtampila solicitantului)
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