
 
Anexă 

Chestionar privind implementarea Recomandării1 Parlamentului European �i a Consiliului 
din 16 noiembrie 2005 cu privire la patrimoniul cinematografic �i competitivitatea 
activită�ilor din sectorul aferent (denumită în continuare „recomandarea”) 

Observa�ii: 

1. Chestionarul se aplică tuturor institu�iilor publice de gestionare a patrimoniului cinematografic 
din statele membre, inclusiv celor cu caracter local sau regional. 

2. Coresponden�a cu informa�iile deja raportate în primul raport de implementare este indicată în 
paranteză după fiecare întrebare.  Scopul este acela de a vă facilita sarcinile de raportare în cazul în 
care situa�ia a rămas neschimbată. 

 

Întrebări: 

 

1. MĂSURI LEGISLATIVE �I ADMINISTRATIVE CARE PROMOVEAZĂ OBIECTIVELE RECOMANDĂRII 
PRIVIND PATRIMONIUL CINEMATOGRAFIC (TABELUL 8) 

Ce măsuri legislative, administrative �i de altă natură a�i adoptat pentru a vă asigura că 
lucrările cinematografice care fac parte din patrimoniul audiovizual al �ării dumneavoastră sunt 
colectate, catalogate, conservate, restaurate �i puse la dispozi�ia publicului în mod sistematic, 
în scopuri educative, culturale, de cercetare sau în alte scopuri necomerciale de natură similară, 
în conformitate, în toate cazurile, cu drepturile de autor �i cu alte drepturi conexe?  
 

2. DEFINI�IA LUCRĂRILOR CINEMATOGRAFICE CARE FAC PARTE DIN PATRIMONIUL 
CINEMATOGRAFIC NA�IONAL (TABELUL 8) 

Cum defini�i no�iunea de lucrări cinematografice care fac parte din patrimoniul audiovizual al 
�ării dumneavoastră?  
 

3. INSTITU�IILE DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI CINEMATOGRAFIC (TABELUL 1) 

A�i desemnat organisme adecvate care să îndeplinească sarcinile de interes public descrise la 
punctul 2 în mod independent �i cu profesionalism, asigurându-vă că dispun de cele mai bune 
resurse financiare �i tehnice? Care este bugetul lor pentru anul 2009? Care este personalul 
acestora pentru 2009 (personal legat direct de patrimoniul cinematografic)? 
 
Vă rugăm enumera�i toate institu�iile de gestionare a patrimoniului cinematografic, inclusiv 
cele cu caracter local sau regional, precum �i site-urile web ale acestora. 

                                                 
1 JO L 323, 9.12.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 



4. COLECTAREA  

4.1. Depozitarea lucrărilor cinematografice care fac parte din patrimoniul audiovizual 
na�ional (Tabelul 2) 

1) Ce măsuri au fost luate pentru colectarea sistematică a lucrărilor cinematografice care fac 
parte din patrimoniul dumneavoastră audiovizual? 

2) A�i descrie tipul de depozitare din statul dumneavoastră ca fiind: 

i. Depozitare legală 

ii. Depozitare obligatorie a tuturor filmelor finan�ate 

iii. Depozitare voluntară 

iv. Altul (preciza�i) 

3) Ce materiale au fost depozitate? 

4) Care este termenul limită pentru depozitare? Garanta�i că depozitarea se efectuează în 
momentul în care filmul este pus la dispozi�ia publicului �i, în orice caz, în cel mult doi ani 
de la momentul respectiv? 

5) Există un mecanism de verificare a îndeplinirii obliga�iei de depozitare, precum �i a 
calită�ii materialului? Ce măsuri au fost luate pentru asigurarea unei bune calită�i tehnice a 
lucrărilor cinematografice depozitate (cu metadatele corespunzătoare)?  

 
4.2. Colectarea lucrărilor cinematografice care nu fac parte din patrimoniul audiovizual 

na�ional (Tabelul 9) 

1) Există în statul dumneavoastră prevederi/practici cu privire la colectarea lucrărilor 
cinematografice care nu fac parte din patrimoniul audiovizual na�ional?  

2) Dar cu privire la alte imagini în mi�care în afară de lucrările cinematografice? 

 
4.3. Colectarea materialelor necinematografice (Tabelul 9) 

Există în statul dumneavoastră prevederi/practici cu privire la colectarea materialelor 
necinematografice? 
  

5. CATALOGARE �I BAZE DE DATE (TABELUL 3) 

1)  Ce măsuri au fost adoptate pentru a promova catalogarea �i indexarea lucrărilor 
cinematografice depozitate �i pentru a încuraja crearea unor baze de date care să 
con�ină informa�ii cu privire la filme, aplicând standardele europene �i 
interna�ionale? 

2) Ce măsuri a�i luat pentru a promova standardizarea la nivel european a bazelor de 
date de filmografie, precum �i interoperabilitatea �i posibilitatea accesării acestora 
de către public, de exemplu prin internet? 
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3) În ce măsură a�i contribuit, alături de organiza�iile relevante, în special Consiliul 
Europei (Eurimages �i Observatorul European al Audiovizualului), la înfiin�area 
unei re�ele de baze de date care să cuprindă patrimoniul audiovizual european? 

4) Organismele care realizează arhivarea au fost invitate să î�i valorizeze stocurile prin 
organizarea lor în colec�ii la nivelul Uniunii Europene, de exemplu în func�ie de 
temă, autor sau perioadă? 

5) Pute�i descrie bazele de date folosite de institu�iile dumneavoastră de gestionare a 
patrimoniului cinematografic? Oferă acestea posibilitatea căutării pe internet?   

 

6. CONSERVAREA (TABELUL 4) 

1) Ce măsuri/programe au fost concepute în vederea asigurării conservării lucrărilor 
cinematografice depozitate? Aceste măsuri de conservare trebuie să includă în 
special: 

-  reproducerea filmelor pe noi tipuri de suport; 

- conservarea echipamentelor care permit proiectarea lucrărilor cinematografice 
conservate pe diverse tipuri de suporturi tradi�ionale. 

2) Legea na�ională a dreptului de autor pune în aplicare excep�ia prevăzută de 
Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European �i a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor �i drepturilor conexe în 
societatea informa�ională2?  Această excep�ie permite statelor membre să 
autorizeze reproducerile efectuate de bibliotecile sau arhivele cu acces public care nu 
au ca scop ob�inerea de avantaje comerciale directe sau indirecte. 

                                                

 

7. RESTAURAREA (TABELUL 4) 

1) Ce măsuri s-au adoptat pentru a autoriza, în cadrul legisla�iei �ării dumneavoastră, 
reproducerea lucrărilor cinematografice depozitate în scopul restaurării, permi�ându-
le totodată titularilor drepturilor de autor, în temeiul unui acord între toate păr�ile 
interesate, să profite de ameliorarea poten�ialului de exploatare industrială a 
lucrărilor lor ca urmare a acestei restaurări? 

2) În ce mod a�i încurajat proiectele de restaurare a lucrărilor cinematografice de mare 
valoare culturală sau istorică? 

 

8. ACCESIBILITATEA (TABELUL 5)  

1) A�i luat măsuri legislative sau administrative pentru a le permite organismelor 
desemnate să pună lucrările cinematografice depozitate la dispozi�ia publicului în 
scopuri educative, culturale, de cercetare sau în alte scopuri necomerciale de natură 

 
2 JO L 167, 22.6.2001, p. 10. 
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similară, în conformitate cu drepturile de autor �i cu alte drepturi conexe? Indica�i 
detaliile măsurilor luate. 

2) A�i luat măsuri pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap la lucrările 
cinematografice depozitate, în conformitate cu drepturile de autor �i cu alte drepturi 
conexe? Indica�i detaliile măsurilor luate. 

 

9. FORMAREA PROFESIONALĂ (TABELUL 5) 

Ce măsuri au fost luate pentru promovarea formării profesionale în toate domeniile legate de 
patrimoniul cinematografic? 
 

10. EDUCA�IE �I CUNO�TIN�E MEDIA (TABELUL 6) 

1) Ce măsuri au fost luate pentru a promova utilizarea patrimoniului cinematografic ca 
mijloc de consolidare a dimensiunii europene în învă�ământ �i de promovare a 
diversită�ii culturale? 

2) Ce măsuri au fost luate pentru a stimula �i promova educa�ia vizuală, studiile 
cinematografice �i cuno�tin�ele media la toate nivelurile de educa�ie, în special în 
cadrul programelor de formare profesională sau a programelor europene? 

3) Ce măsuri au fost luate pentru a promova o mai strânsă cooperare între producători, 
distribuitori, posturi de televiziune �i institutele cinematografice în scopuri 
educative? 

 

11. MĂSURI ÎN DIREC�IA PRIORITĂ�ILOR IDENTIFICATE ÎN PRIMUL RAPORT DE IMPLEMENTARE 

Ce măsuri au fost luate în �ara dumneavoastră în vederea solu�ionării următoarelor 
priorită�i identificate la punctul 24 din primul raport de implementare: 
 

1) elaborarea unei strategii pe termen lung pentru patrimoniile cinematografice 
na�ionale �i a unor planuri anuale pentru probleme specifice (digitalizare, 
restaurare, educa�ie etc.); 

2) monitorizarea respectării obliga�iilor de depozitare (atât în ceea ce prive�te 
obliga�ia de depozitare în sine, cât �i calitatea tehnică a materialelor); 

3) promovarea depozitării voluntare care să fie complementară depozitării legale. Statele 
membre trebuie să încurajeze prin toate mijloacele acordurile dintre institu�iile de 
gestionare a patrimoniului cinematografic �i asocia�iile de�inătoare de drepturi, 
având ca obiect posibilele utilizări în scopuri culturale de către arhivă ale materialelor 
depozitate. 

4) continuarea eforturilor în vederea ob�inerii interoperabilită�ii bazelor de date 
cinematografice �i punerea acestora la dispozi�ie pe internet; 

5) încheierea de parteneriate cu sectorul comercial �i cu alte arhive cinematografice 
pentru restaurarea lucrărilor cinematografice, în vederea schimbului de cuno�tin�e 
�i a sporirii resurselor disponibile;  
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6) încheierea de acorduri cu titularii drepturilor de autor în vederea promovării accesului 
cultural cât se poate de larg la patrimoniul cinematografic. A�i încurajat organismele 
desemnate să specifice, de comun acord cu titularii drepturilor de autor sau prin 
intermediul unor contracte încheiate cu ace�tia, condi�iile în care lucrările 
cinematografice depozitate pot fi puse la dispozi�ia publicului? 

7) crearea de cursuri specializate la nivel universitar pentru toate domeniile legate de 
arhivele cinematografice; 

8) acordarea unei priorită�i �i vizibilită�i speciale programelor �i activită�ilor 
educative. 

 

12. PROVOCĂRILE EREI DIGITALE PENTRU INSTITU�IILE DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI 
CINEMATOGRAFIC 

Ce măsuri au fost luate sau sunt planificate pentru a răspunde provocărilor erei digitale, 
descrise la punctul 25 din primul raport de implementare: 
 

1) colectarea/achizi�ionarea de materiale digitale (distribuite în cinematografe sau prin 
intermediul altor canale de difuzare); 

2) stocarea/conservarea materialelor digitale, ceea ce ar putea necesita migrarea regulată 
către noi formate sau suporturi; 

3) aplicarea tehnologiilor digitale pentru restaurare; 

4) oferirea de acces prin internet la colec�ii, asigurând în acela�i timp respectarea 
legisla�iei dreptului de autor; 

5) integrarea în cadrul bibliotecii digitale europene3. 

 

13. POLITICA CINEMATOGRAFICĂ �I PATRIMONIUL CINEMATOGRAFIC 

Este patrimoniul cinematografic inclus integral în cadrul politicii cinematografice a �ării 
dumneavoastră? A�i avut în vedere corelarea finan�ării produc�iei cinematografice cu 
patrimoniul cinematografic? De exemplu, s-ar putea avea în vedere ca filmele finan�ate din 
fonduri publice să fie depozitate �i puse la dispozi�ie în scopuri culturale �i educative de 
către institu�iile autorizate de gestionare a patrimoniului cinematografic. Acest lucru ar 
putea fi pus în practică, de exemplu, solicitând producătorilor care au primit finan�are să fie 
de acord ca:  
- institu�iile de gestionare a patrimoniului cinematografic să ofere proiec�ii culturale 
ale filmelor respective fără a plăti taxe;  
- filmele acestora să fie utilizate în scop educativ (proiec�ii în �coli, extrase puse la 
dispozi�ie în scopuri pedagogice);  
- extrase ale filmelor acestora să fie puse la dispozi�ie în Europeana. 
 

                                                 
3 www.europeana.eu 
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14. ACTIVITĂ�I EUROPENE �I INTERNA�IONALE (TABELUL 6) 

1) Institu�iile de gestionare a patrimoniului cinematografic din �ara dumneavoastră 
sunt implicate în cooperări bilaterale cu institu�iile de gestionare a patrimoniului 
cinematografic din alte state membre? Sunt acestea active în cadrul asocia�iilor �i 
proiectelor europene? Sunt acestea active la nivel interna�ional? 

2) În ce mod încuraja�i �i sprijini�i organismele desemnate să facă schimb de 
informa�ii �i să î�i coordoneze activită�ile lor la nivel na�ional �i european, spre 
exemplu: 

 (a) pentru a asigura coeren�a metodelor de colectare �i conservare, precum �i 
interoperabilitatea bazelor de date; 

 (b) pentru a difuza, de exemplu pe DVD, produse arhivate �i subtitrate în cât mai 
multe limbi ale Uniunii Europene, în conformitate cu drepturile de autor �i cu alte 
drepturi conexe; 

 (c) pentru a compila o filmografie europeană; 

 (d) pentru a dezvolta un standard comun privind schimbul de informa�ii pe cale 
electronică; 

 (e) pentru a realiza proiecte comune de educa�ie �i cercetare, promovând totodată 
dezvoltarea unor re�ele europene de �coli �i muzee cinematografice. 

 

15. PROGRESE ÎN CEEA CE PRIVE�TE PROBLEMELE IDENTIFICATE ÎN CADRUL PRIMULUI RAPORT 
DE IMPLEMENTARE (TABELUL 7) 

Ce măsuri au fost luate pentru solu�ionarea problemelor sau a ariilor deficitare identificate în tabelul 
7 din cadrul primului raport de implementare în ceea ce prive�te �ara dumneavoastră? 

 

16. CELE MAI BUNE PRACTICI 

Există vreun exemplu specific de bune practici în domeniul patrimoniului cinematografic din �ara 
dumneavoastră pe care dori�i să îl face�i cunoscut? 

 

17.  SUNT NECESARE AC�IUNI SUPLIMENTARE LA NIVELUL UE? 

Sunt necesare ac�iuni suplimentare la nivelul UE în oricare dintre domeniile legate de patrimoniul 
cinematografic? 

6 


	1. Măsuri legislative și administrative care promovează obiectivele Recomandării privind patrimoniul cinematografic (Tabelul 8)
	2. Definiția lucrărilor cinematografice care fac parte din patrimoniul cinematografic național (Tabelul 8)
	3. Instituțiile de gestionare a patrimoniului cinematografic (Tabelul 1)
	4. Colectarea 
	4.1. Depozitarea lucrărilor cinematografice care fac parte din patrimoniul audiovizual național (Tabelul 2)
	4.2. Colectarea lucrărilor cinematografice care nu fac parte din patrimoniul audiovizual național (Tabelul 9)
	4.3. Colectarea materialelor necinematografice (Tabelul 9)

	5. Catalogare și baze de date (Tabelul 3)
	6. Conservarea (Tabelul 4)
	7. Restaurarea (Tabelul 4)
	8. Accesibilitatea (Tabelul 5) 
	9. Formarea profesională (Tabelul 5)
	10. Educație și cunoștințe media (Tabelul 6)
	11. Măsuri în direcția priorităților identificate în primul raport de implementare
	12. Provocările erei digitale pentru instituțiile de gestionare a patrimoniului cinematografic
	13. Politica cinematografică și patrimoniul cinematografic
	14. Activități europene și internaționale (Tabelul 6)
	15. Progrese în ceea ce privește problemele identificate în cadrul primului raport de implementare (Tabelul 7)
	16. Cele mai bune practici
	17.  Sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE?

