Anexa Nr. 7
la Normele Metodologice pentru organizarea,
funcţ
ionarea şi administrarea Registrului cinematografiei
Criterii de clasificare a filmelor
1.

– pentru categoria de clasificare „A.G.-Audienţ
ăgenerală”:
Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:
a) pot fi vizionate de persoane din orice categorie de vârstă;
b) prin conţ
inutul lor nu afecteazădezvoltarea fizică, mentalăsau moralăa
minorilor;
c) se încadreazăîn standardele de decenţ
ăacceptate de majoritatea
publicului din România;
d) nu conţ
in unul sau mai multe din următoarele elemente:
1. scene de violenţ
ămoderată;
2. limbaj sau expresii vulgare;
3. nuditate nonsexuală;
4. scene care prezintăcomportamente periculoase sau dăunătoare
ce pot fi uşor imitate de copii;
5. scene care prezintăconsumul de alcool, droguri sau tutun
ca activităţ
i plăcute;
6. scene care prezintăuzul de arme albe şi de arme de foc.
e) nu se încadreazăîn categoriile de clasificare de la punctele 2. – 6.

2.

– pentru categoria de clasificare „A.P. -12 - acordul părinţ
ilor pentru
copiii sub 12 ani”
Filme care pot fi vizionate de copiii pânăla 12 ani numai cu acordul sau
împreunăcu părinţ
ii ori familia şi care conţ
in unul sau mai multe din
următoarele elemente:
a) violenţ
ăpsihicăşi fizicăde duratăşi intensitate minimă;
b) vulgarităţ
i de limbaj de duratăşi intensitate minimă;
c) nuditate fărăconotaţ
ii sexuale;
d) scene în care apar arme albe sau de foc, fărăa se face uz de ele;
e) scene care sugereazăconsumul de alcool şi tutun;
f) nu se încadreazăîn categoriile de clasificare de la punctele 3. – 6.

3.

– pentru categoria de clasificare „N-15 – filme nerecomandate
tinerilor sub 15 ani”:
Filme care conţ
in unul sau mai multe din următoarele elemente:
a) scene de violenţ
ăcu intensitate şi duratămedie (care nu depasesc 50%
din durata filmului);
b) scene cu implicaţ
ii sexuale de scurtădurată, scene de viol sugerate;
c) scene de conflict în familie, acompaniate de violenţ
e fizice ori de
ameninţ
ări care pot provoca fricăşi sentimente de insecuritate;
d) scene de consum de alcool sau de droguri fărăevidenţ
ierea
consecinţ
elor nefaste ale acestuia şi fărăa îndemna la imitarea acestor
preocupări;
e) scene cu comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu
uşurinţ
ă;
f) scene în care se face uz nejustificat de arme albe sau arme de foc;
g) scene de cruzime faţ
ăde oameni sau de animale;
h) nu se încadreazăîn categoriile de clasificare de la punctele 4. – 6.

4.

– pentru categoria de clasificare „I.M.-18 – filme interzise minorilor”:
Filme de genul horror, erotic, thriller etc. care conţ
in mai multe din
următoarele elemente:
a) scene de violenţ
ăfizicăşi psihicărepetată;
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b) scene de prezentare a actului sexual, scene de viol;
c) limbaj vulgar, gesturi obscene;
d) scene care încurajeazăplăcerile sadice ori consumul de droguri;
e) scene cu conţ
inut de cruzime sau sadism, nemotivat;
f) scene care detaliazătehnicile criminale;
h) scene cu imagini de sinucidere, spânzurare etc.;
i) nu se încadreazăîn categoriile de clasificare de la punctele 5. – 6.
5.

– pentru categoria de clasificare IM 18-XXX – filme interzise minorilor
şi proiecţ
iei cu public”:
Filme care conţ
in:
a) scene care prezintădetaliat şi explicit actul sexual;
b) scene care prezintămodalităţ
i de satisfacere a dorinţ
elor sexuale şi de
divertisment sexual;
c) scene cu conţ
inut excesiv de cruzime sau sadism;
d) filme pornografice;
e) nu se încadreazăîn categoria de clasificare de la punctul 6.

6.

– pentru categoria de clasificare „IC-Filme cu interdicţ
ie de
comunicare”:
În aceastăcategorie intră:
a) filmele care prin conţ
inutul lor incităla violenţ
ă, ură, discriminare şi
intoleranţ
ăsau care promoveazăşi glorificăorice comportament
discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naţ
ionalitate, rasă, sex şi
preferinţ
e sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenenţ
ăreligioasă, opinii
politice sau de altănatură, origine socială, apartenenţ
ăla sau asociere cu
o minoritate naţ
ională, proprietate, naştere sau care încalcădrepturile
fundamentale ale omului;
b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau
discriminatorii cu privire la originea etnică, naţ
ionalitatea, rasa, religia ori la
vreun handicap al minorilor;
c) filmele care prezintăîn detaliu mijloacele şi metodele de sinucidere;
d) filmele pornografice cu minori implicaţ
i sub orice formăîn
comportamente sexuale explicite;
e) filmele în care actori adulţ
i interpreteazăroluri de minori având un
comportament sexual explicit ori imagini care, deşi nu prezintăpersonaje
reale simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale
minorilor;
f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.

Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se
solicităclasificarea trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare
în forma în care urmeazăa fi exploatate prin comercializare şi/sau închiriere, atât
în ceea ce priveşte suportul cât şi ambalajul, astfel încât comisia săse poată
pronunţ
a şi asupra imaginilor şi a continuţ
ului textelor înscrise pe coperţ
i sau pe
suport.
Textele sau imaginile care prezintăfilmele supuse clasificării nu trebuie săaibă
conţ
inut obscen care săcontravinăbunelor moravuri.
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