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RAPORT DE ACTIVITATE privind 
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE SI   SUSŢINUTE FINANCIAR DE UARF  

în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 
 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, UARF a desfăşurat importante 
activităţi care au avut un caracter cultural – cinematografic şi de afirmare atât pe plan 
naţional, cât şi internaţional. 

În acest sens, menţionăm o serie de capitole ale activităţilor, evidenţiate printr-o 
susţinere financiară din partea UARF şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 35/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare, printre care: 

• participarea la organizarea unor activităţi cultural-artistice de profil şi de 

interes naţional şi internaţional; 

• întărirea relaţiilor de prietenie si popularizarea peste hotare a realizărilor 

cinematografice naţionale,  

• implicarea în realizarea unor programe cultural-naţionale; 

• sprijinirea materială a unor  membri ai  U.A.R.F. cu probleme de sănătate; 

• sprijinirea cineaştilor în realizarea unor lucrări de interes cinematografic şi de 

perpetuare a memoriei unor importaţi cineaşti; 
• alte activităţi care au contribuit la afirmarea şi recunoaşterea UARF  intern şi 

internaţional. 
• au fost organizate şi desfăşurate sub egida U.A.R.F. festivităţi închinate unor 

importante personalităţi ale artei şi culturii româneşti; 
- a fost înfiinţat în cadrul U.A.R.F. Departamentul Festivaluri – Manifestări 

Culturale, prin Decizia Consiliului Director nr. 5/24 oct. 2014.  
 Printre cele mai importante activităţi organizate şi desfăşurate în perioada mai sus – 
menţionată şi care au necesitat o susţinere financiară deosebită evidenţiem:  

 - ORGANIZATOR AL GALEI PREMIILOR UARF – 2014, EDIŢIA A II -A  
Perioada - 21 martie 2014 - Gala Premiilor UARF 2014, în cadrul căreia au fost 
acordate premii şi distincţii celor mai meritorii realizări artistice, dar şi unor 
importanţi membri ai UARF. Gala a beneficiat, pe lângă contribuţia UARF, şi de 
sprijin financiar de la CNC în sumă de 75.000 lei. 
- CO – ORGANIZATOR AL MANIFESTĂRII  „ZILELE FILMULUI 
SÂRBESC ÎN ROMÂNIA” BUCUREŞTI 
Perioada - 21 – 24 aprilie 2014 Bucureşti. 
Liga de Prietenie Româno-Sârbă și Centrul Naţional al Cinematografiei. 
Întâlniri de lucru în cadrul „Zilelor Filmului Sârbesc în România”. 
- Co – organizator al  Internaţional de Film „Cinemateca Iubirii”, Sibiu 
Perioada - 14 – 16 mai 2014 Sibiu, Revista "Cenaclul de la Păltiniş" 
Primăria Municipiului Sibiu, Cercul Militar Sibiu, Direcţia judeţeană pentru cultură. 
- Implicarea UARF prin obţinerea unor acorduri de prezentare a unor filme 
româneşti în cadrul Festivalului „Cinemateca Iubirii” la Sibiu (14 – 16 mai 2014). 
- Participarea UARF la Sărbătoarea Naţionala Mihai Eminescu 
Perioada - 15 iunie 2014, Bucuresti, reprezentata de delegația UARF. 
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- 30 iulie – 4 august 2014 - Festivalul Internaţional de Film „Future Movie” – 
Galaţi. UARF a contribuit financiar prin închirierea unui videoproiector şi a unui 
ecran, precum şi subtitrarea unor filme ce au fost prezentate în cadrul Festivalului.  
- 24 – 26 august 2014 - Festivalul de Film Românesc „Trei culori, o singură 

fiinţă”- Chişinău – Ediţia I, eveniment susţinut financiar de către UARF, dar şi cu 
finanţare sprijin financiar de la CNC şi finanţare de MAE, Departamentul Politici 
pentru Românii de Pretutindeni. 
UARF a obţinut de la CNC finanţare pentru Festivalul de la Chişinău  în sumă de 
50.000 lei și 67.005 lei de la MAE – Departamentul  Românii de Pretutindeni. 
Activităţi cultural – cinematografice prin reprezentarea şi susţinerea UARF 
- Reprezentarea UARF în ţară (Cluj, Timişoara, Suceava) şi în străinătate (Spania, 
Los Angeles...), în cadrul unor manifestări cultural – cinematografice şi întâlniri cu 
omologii unor instituţii de cultură, pentru stabilirea unor parteneriate şi colaborări  
viitoare. 
Activitati prilejuite de editarea si lansarea unor cărţi ale membrilor UARF: 
- Expoziţii de pictura;  
- Lansări de filme ale membrilor UARF;  
- Aniversari etc. 
(Constantin Pacea, Catalin Saizescu, Sergiu Plamadeala, Delia Antal, Renato 
Gudino, Victor Craciun, Ioan Carmazan, Doina Moţ, Alexandra Neacşu..): 
- Susţinerea unor membri ai UARF cu prilejul premierei filmelor (Delia Antal, cu 
filmul D’ Ora). 
- Lansări de carte: „Delirul iubirii” de Renato Gudino din Ecuador; „Oamenii de 

pământ ai lui Ioan Cărmăzan”, autor Pavel Azap; „O viaţă şi toate începuturile”, 
de Alexandra Neacşu. 

- Participarea la sărbătoarea închinată marelui poet Mihai Eminescu. 
- Susţinerea unor membri ai UARF cu prilejul împlinirii unor vârste importante 

(Victor Crăciun). 
- UARF a susţinut financiar achiziţionarea şi editarea unor cărţi de profil, precum 

şi susţinerea financiară a unor expoziţii de fotografie (Sergiu Plămădeală – la 
Chişinău). 

- Comemorări – evocări membri ai UARF şi personalităţi din cinematografie. 
Au fost efectuate cheltuieli pentru comemorarea şi participarea la funeraliile 
unor membri ai UARF trecuţi în nefiinţă în cursul anului 2014. 

 (Eugen Atanasiu, Szoby Cseh, Ion Oroveanu...). 
Evenimentele se regăsesc postate pe site-ul UARF şi Facebook UARF. 
 
       PREŞEDINTE, 
 
     Prof. univ. dr. Ioan CĂRMĂZAN 
 


