ORDIN nr. 2.663 din 8 iulie 2019
privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de
către Arhiva Națională de Filme
EMITENT  MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 2 august 2019
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1), precum și ale art. 8 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.063/2005 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de
Filme, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă cuantumul tarifelor încasate pentru lucrările și serviciile prestate de
către Arhiva Națională de Filme, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și identității naționale,
Valer-Daniel Breaz
București, 8 iulie 2019.
Nr. 2.663.
ANEXĂ
CUANTUMUL
tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de către Arhiva Națională de Filme
A. Tarifele pentru serviciile prestate de Arhiva Națională de Filme (ANF)1. Vizionări
filme suport peliculă:
a) vizionare la sala de proiecție: 150 lei/oră
b) vizionare cu selecție la masa de montaj : 170 lei/oră2.
Vizionări video la sediul ANF : 30 lei/oră3.
Servicii filmologice (selectare material) : 20 lei/titlu4.
Servicii tehnologice:
a) control tehnic (35 mm): 20 lei/act
b) operații de tratare antimucegai (35 mm): 40 lei/act
c) operații de recondiționare suport (35 mm): 30 lei/act
d) operații de recondiționare emulsie (35 mm): 35 lei/act
e) operații de recondiționare film (suport și emulsie) (35 mm): 60 lei/act5.
Împrumut materiale video: 40 lei/titlu/zi
6. Împrumut filme suport peliculă (35 mm): 50 lei/act/zi
7. Developare negativ (35 mm): 2,5 lei/m8.
Developare negativ (16 mm): 2 lei/m9.
Copie de lucru (35 mm):
a) copie de lucru: 4 lei/m
b) copiere cu pelicula clientului : 1 leu/m
c) developare peliculă pozitivă client: 1,5 lei/m10.
Montaj negativ (35 mm):
a) tăiere negative: 3,5 lei/m

b) sincronizare pe act: 55 lei
c) separare peliculă virgină : 24 lei/act11.
Copiere (35 mm): 4,5 lei/m12.
Contratipare (35 mm): 28 lei/m13.
Pentru lucrări de procesare menționate la punctele 7-12, pentru pelicule cu lungimi
mai mici de 1.000 metri se va percepe o taxă suplimentară de 2.000 lei.14. Transfer
peliculă (35 mm) - video:
a) scanare 4k (plată):235 lei/min.
b) etalonare negative : 40 lei/min.
c) sincronizare: 45 lei/act
d) restaurare digitală: 900 lei/min.
e) arhivare LTO: 470 lei
f) DCP Master inclusiv HDD: 1.880 lei/film de mediu metraj
g) DCP Master (inclusiv HDD) cu subtitrare (realizată de pe listele de titluri din
colecția ANF): 2.115 lei
h) DCP din colecția ANF (fără HDD): 470 lei/film mediu metraj
i) DCP din colecția ANF (fără HDD) cu subtitrare (realizată de pe listele de titluri
din colecția ANF): 710 lei
15. Stocare (copiere) video pe hard:
a) sub 250 GB: 235 lei
b) 250-500 GB: 470 lei
c) 500-1.000 GB: 705 lei
d) peste 1 TB: 940 lei16.
Transfer video în HDCAM sau fișier video HD:
a) transfer film cu o lumină :13 lei/min.
b) transfer film cu etalonare : 22 lei/min.
c) transfer film cu sunet separat : 31 lei/min.
d) transfer film fragmentar: 25 lei/min.(fracțiunile de minut se rotunjesc la 1 minut)
17. Transfer video (diverse suporturi) în fișier video:
a) transfer din beta digital sau beta SP : 76 lei/oră
b) transfer din beta SP: 76 lei/oră
c) transfer din DVD: 50 lei/oră
d) transfer din HDCam, DvCam: 60 lei/oră
e) transfer din VHS, S-VHS: 75 lei/oră18.
Transfer video în Blu-Ray din:
a) fișier video : 45 lei/oră
b) HDCam, DvCam : 70 lei/oră
c) Beta Digital, Beta SP: 80 lei/oră
d) DVD: 45 lei/oră
19. Transfer video în DVD din:
a) HDCam, DvCam : 35 lei/oră
b) Beta Digital, Beta SP: 46 lei/oră
c) DVD : 18 lei/oră
d) VHS, S-VHS :35 lei/oră20. Expediere material video prin servicii de curierat(*):
(*) Fracțiunile de kilogram se rotunjesc și se socotesc kilogram întreg.
a) în țară :35 lei/kg
b) în străinătate :250 lei/kg
B. Tarifele pentru depozit voluntar:1. Materiale negative (sunet, imagine, materiale
multiplicare IN, IP, KT):

act 120 m act 300 m act 600 m
a) conservare fără tratament/act:

20 lei/an 40 lei/an 90 lei/an

b) conservare cu tratament/act:

60 lei/an 120 lei/an 180 lei/an

c) conservare cu tratament și vidare/act: 75 lei/an 140 lei/an 200 lei/an
2. Materiale pozitive (sunet, imagine):

a) conservare fără tratament/act:

25 lei/an 60 lei/an 80 lei/an

b) conservare cu tratament/act:

36 lei/an 85 lei/an 120 lei/an

c) conservare cu tratament și vidare/act: 40 lei/an 110 lei/an 140 lei/an
3. Depozit fără condiționare/act:

18 lei/an 25 lei/an 36 lei/an
C. Tarife pentru fototecă, bibliotecă, afișe(**):
(**) Materialele din colecțiile ANF se consultă în prealabil pentru documentare la
sediul instituției.1. Documentare bibliotecă : 10 lei/oră2.
Documentare colecții (scenarii, fotografii, afișe, partituri muzicale și alte
materiale): 30 lei/oră3.
Împrumut fotografii duplicat 24 de ore:20 lei/buc.4. Copiere (scanare) documente la
sediul ANF
: 35 lei/buc.
5. Transfer digital documente scanate :50 lei/buc
.6. Copiere (scanare) liste de dialoguri: 100 lei/buc.
7. Împrumut afișe duplicat 24 de ore :. 20 lei/buc.
8. Realizare afișe duplicat : 120 lei/buc.
9. Copii xerox : 1,5 lei/pag.
10. Serviciile filmologice complexe prestate în cadrul coproducțiilor ANF cu terți,
precum și prestațiile solicitate de universități, institute de cercetare, cadre
didactice universitare și studenți de la facultățile de profil vor face obiectul unor
contracte între ANF și beneficiari.
11. Contractele prevăd sume globale adecvate specificului acestor lucrări și convenite
de părți.
12. Pentru activitățile solicitate de către autorii de filme în legătură cu propriile
lor opere nu se percep cheltuieli filmologice și de vizionare.
13. Pentru activitățile desfășurate în regim de urgență, precum și pentru activitățile
cu alt caracter decât cel cultural, tarifele se majorează cu 50% față de tariful
normal.
D. Tarife pentru cinematograful de arhivă - Cinemateca Română1. Legitimații abonament/stagiune (15 septembrie-31 iulie): 15 lei
2. Bilete de rezervare
a) bilet întreg pentru abonați : 8 lei
b) bilet redus pentru abonați (elevi, studenți, pensionari, evenimente speciale cu
tarif unic etc.)
5 lei
c) bilet redus pentru abonați (studenți ai universităților cu profil cinematografic
sau similar)
3 lei
d) bilet cu tarif unic pentru evenimente speciale (Cineclub): 3 lei
e) bilet întreg pentru spectatorii fără abonament : 10 lei
3. Organizare de evenimente în sala Cinemateca Eforie : 400 lei/oră4.
Organizare de evenimente în sala Cinemateca Union: 350 lei/oră
E. Tarife pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a materialelor
documentare specifice, de genul fotografiilor, afișelor, scenariilor și altor colecții
de documente legate de istoria filmului românesc, precum și a filmelor din colecțiile
ANF care nu sunt produse cu finanțare de la stat și sunt în administrarea ANF
1. Tarife pentru utilizarea materialelor documentare în cadrul unor opere noi, studii
și articole sau în cadrul unor evenimente culturale și expoziții de profil:

a) fotografii: 47 lei/buc.
b) negative foto
: 94 lei/buc.
c) afișe
: 141 lei/buc.
d) manuscrise/facsimile
:. 10 lei/pag.2. Tarife pentru utilizarea
neexclusivă a unor secvențe din filme românești aflate în administrarea ANF:
a) pentru includerea de secvențe din filme de ficțiune, documentare, jurnale,
cinecronici sau filme de animație într-o operă audiovizuală nouă
: : 940 lei/min.
b) pentru includerea de secvențe din filme de ficțiune, documentare, jurnale,
cinecronici sau filme de animație în emisiuni informative, reportaje, emisiuni de
televiziune : 280 lei/min.
c) pentru includerea de cadre fixe din filme de ficțiune, documentare, jurnale,
cinecronici sau filme de animație într-o operă de creație intelectuală, alta decât
opera audiovizuală
10 lei/fotogramă3. Tarife pentru proiecția cinematografică a
filmelor românești aflate în administrarea ANF:
a) filme de lungmetraj pe peliculă de 35 mm : 1.410 lei/titlu
b) filme de scurtmetraj pe peliculă de 35 mm : 500 lei/titlu
c) filme de lungmetraj pentru proiecție cinematografică video (DCP, Blu-Ray, DVD,
fișier HD etc.) 940 lei/titlu
d) filme de scurtmetraj pentru proiecție cinematografică video (DCP, Blu-ray, DVD,
fișier HD etc.)
.. 250 lei/titlu4. Tarife pentru utilizarea prin difuzare TV,
prin cablu și satelit sau prin distribuirea pe DVD, Blu-ray și alt tip de suport,
inclusiv pe suport atașat unei publicații, a filmelor românești aflate în
administrarea ANF:
a) filme de lungmetraj: 3.000 lei/titlu
b) filme de scurtmetraj:1.000 lei/titlu
5. Pentru includerea de secvențe din filme de ficțiune, documentare, jurnale,
cinecronici sau filme de animație într-o operă audiovizuală realizată exclusiv în
cadrul proiectelor de cercetare, educaționale sau culturale în parteneriat cu ANF, se
poate acorda cesiune neexclusivă cu titlu gratuit.
6. Pentru utilizarea, cu titlu de exemplificare sau informare, de scurte extrase sau
secvențe cu durata de maximum un minut/film din filmele românești, fără drept de
includere a acestor secvențe în opere audiovizuale noi, se poate acorda cesiunea
neexclusivă cu titlu gratuit.
7. Filmele se cesionează pentru difuzare sau distribuție pentru o perioadă de maximum
2 (doi) ani.
8. Filmele se cesionează pentru proiecție publică pentru o perioadă de maximum 6
(șase) luni.
9. Tarifele pentru prestațiile solicitate de persoanele fizice sau juridice străine
vor fi calculate în euro, la cursul Băncii Naționale a României leu-euro din ziua
facturării.

