
 1 
Uniunea Autorilor şi Realizatorilor 
de Film din România – UARF         
 
 

 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE privind 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE SI   SUSŢINUTE FINANCIAR  
DE UARF  

în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 
 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, UARF a organizat şi desfăşurat 
importante activităţi care au avut un caracter cultural – cinematografic şi de afirmare 
atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

Anul 2016 a reprezentat un an important şi bogat în activităţi de anvergură, care 
s-au bucurat de un real succes. 

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; 

• prezentarea şi popularizarea peste hotare a operelor 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  pe plan 

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

importante personalităţi ale artei şi culturii româneşti. 
 
 Cele mai importante activităţi organizate şi desfăşurate în perioada mai sus – 
menţionată şi care au necesitat o susţinere financiară deosebită le prezentăm în detaliu 
astfel:  

- GALA PREMIILOR U.A.R.F., Ediţia a IV –a 2016. 

Perioada de desfășurare - 22 ianuarie 2016, la Centrul Cultural „Petofi Sandor”, 
Bucureşti, Str. Zalomit nr. 6, sector 1. Au luat parte peste 125 de invitaţi. 

GALA PREMIILOR U.A.R.F., Ediţia a IV –a 2016 a beneficiat de sprijinul 
financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei în sumă de 50.000 lei. 

UARF  şi-a desemnat premiaţii, cărora le-au fost acordate premii ce au constat 
în distincţiile "Clachete de Aur"  şi "Diplome de Excelenţă" astfel: 
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Gala Premiilor UARF a fost mediatizată în mass-media, atât înainte de 
eveniment, cât şi după eveniment, menţionându-se sprijinul financiar al CNC, 
eveniment cultural – cinematografic surprins în imagini şi filmare video, ce pot fi 
vizionate pe site-ul Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film -U.A.R.F.: www.uarf.ro 
pagina de Facebook, www.facebook.com/uarfromania. 

 
- SĂPTĂMÂNA FILMULUI ROMÂNESC LA HAVANA, EDIŢIA A III –A  (III 
Edicion de la SEMANA DE CINE RUMANO). 

Evenimentul a fost realizat la scurt timp după gală, ceea ce a reprezentat, pe lângă 
un efort financiar şi unul de organizare. 

Perioada 22 – 28 februarie 2016, eveniment organizat de UARF, cu sprijinul 
Centrului Naţional al Cinematografiei, al Ambasadei României la Havana, al 
Institutului Cuban de Artă şi Industrie Cinematografică şi Cinemateca Cubaneză 
(ICAIC).  

Evenimentul a beneficiat şi de sprijin financiar din partea CNC în sumă de                  
50.000 lei.  

Pentru difuzarea filmelor, UARF a obţinut acordurile de la C.N.C. şi DACIN 
SARA. 

În cadrul Săptămânii Filmului Românesc la Havana, în perioada 24 – 28 
februarie 2016 au fost prezentate cu proiecţie publică, realizări cinematografice 
deosebite, adaptări ale unor importante opere literare regizate de importanţi regizori 
după cum urmează: Sergiu Nicolaescu, Dan Piţa, Ioan Cărmăzan, Şerban Marinescu, 
Mircea Veroiu, Alexandru Tatos, spectatorii putând viziona filme de patrimoniu astfel: 
„Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte”, „Orient Express”, „Osânda” şi 
„Ciuleandra”, regizate de Sergiu Nicolaescu; „Ţapinarii” şi „Casa din vis”, în regia lui 
Ioan Cărmăzan, „Nunta de piatră”, în regia lui Dan Piţa şi  Mircea Veroiu, „Cel mai 
iubit dintre pământeni” - regia Şerban Marinescu, „Duios, Anastasia trecea” - regia 
Alexandru Tatos. 

La propunerea d-lui ambasador al României la Havana, Dumitru Preda, filmele 
„Adela” – regia Mircea Veroiu şi „Balanţa” au fost proiectate la sediul Ambasadei 
României la Havana, întru-un cadru diplomatic. 

De asemenea au fost prezentate publicului filmele documentare „Stuf” - regia 
Titus Mesaros (1966), „Histria, Heracleea şi lebedele” - regia Ion Bostan (1968), 
„Căluşarii” - regia Paula Popescu Doreanu (1968) şi „Sus la poarta Raiului” - regia 
Florica Holban (1990).  

Din partea UARF, au fost susţinute conferinţe şi dezbateri pe tema: Filmul, Nepot 

al Renaşterii şi o conferinţă de presă condusă de dl ambasador Dumitru Preda, care a 
sprijinit şi a acordat o deosebită importanţă acestui eveniment. Dl ambasador Dumitru 
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Preda a evidenţiat şi importanţa legăturilor dintre România şi Cuba, având ca target 
industria cinematografică, precum şi semnarea unui Acord de cooperare între U.A.R.F. 
şi ICAIC, care să permită promovarea, colaborarea între profesioniști și realizarea de 
coproducții, cu posibilitatea ca cinematografia şi spiritualitatea, împreună, să 
stabilească o punte pentru construirea unui viitor mai bun în domeniul artei şi culturii. 

Pentru următoarea ediţie a Săptămânii Filmului Românesc în Cuba, s-a convenit 
prezentarea împreună cu Cinemateca din Cuba a unor filme reprezentative ale noului 
val de cineaşti, care au câștigat importante premii în competiții internaționale majore. 

O altă propunere este şi de a aduce cele mai bune filme din cinematografia 
românească pentru publicul cubanez şi filme cubaneze în România, iar pe de altă parte, 
intenţia este de a aduce unii studenţi cubanezi să studieze în România. De asemenea, la 
sfârşitul perioadelor ar putea fi posibil de a face filme în coproducţie (cubano-română), 
deoarece capitala cubaneză este spectaculoasă si in orice moment poate deveni locul 
ideal pentru filmări. 

Evenimentul a fost mediatizat atât în presă, cât şi online, s-au realizat 
videoclipuri şi  fotografii. 

- FESTIVALULUI DE FILM  ”MODERN MOVIE”, GALAŢI,  EDIŢIA a 
VII- a 2016 

Perioada de desfășurare 27 iulie – 31 iulie 2016,  organizat de Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, CCDJ – Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, în parteneriat cu 
Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film (U.A.R.F.), cu sprijinul Centrului Naţional 
al Cinematografiei, DACIN – SARA - DREPTURI DE AUTOR ÎN 
CINEMATOGRAFIE ŞI AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI 
DIN AUDIOVIZUAL, sub egida Consiliului Judeţului Galaţi şi a Primăriei 
Municipiului Galaţi.   

Sprijinul financiar pentru acest eveniment a constat în: 

- C.N.C.  20.000 lei  sumă alocată în urma concursului de acordare sprijin 
financiar 
 
- DACIN SARA   4.500 lei  pentru organizarea unei seri de gală în cadrul   
evenimentului dedicată regizorului Cătălin Mitulescu. 

 

Festivalul de film s-a desfăşurat prin proiecţii publice în aer liber, pe Esplanada 
Casei de Cultură a Sindicatelor Galaţi, timp de cinci zile, oferind publicului gălăţean 
filme româneşti şi străine recent lansate și a cuprins şase filme artistice (două străine, 
trei româneşti şi un desen animat) şi două proiecţii de scurt metraj. Prezentarea in  
premieră absolută a filmului artistic „Întoarcerea Magilor”, regia Ioan Cărmăzan.   

De asemenea, la festivalul au fost invitaţi Mihai Mălaimare, Nicodim Ungureanu,  
Cătălin Mitulescu, Ada Condeescu, Claudia Motea,  Dumitru Lupu, Ileana Şipoteanu, 
precum şi alţi reprezentanţi ai domeniului cultural şi ai presei. 



 4 
 

Proiecţiile: ”Întoarcerea magilor”, ”By the sea”, ”Zootopia”,”Loverboy” şi 
”Dincolo de calea ferată” au avut loc în aer liber, pe un ecran amplasat pe Esplanada din 
faţa Casei de Cultură a Sindicatelor (la „Păpădie”), iar proiecţiile : ”Trafic”, „4:15 P.M. 
Sfârşitul Lumii” şi ”The Big Short” s-au desfăşurat la” Centrul Cultural Dunărea de Jos 
-Galaţi”. Intrarea publicului a fost liberă. 

A avut loc și seara copiilor, când a rulat filmul Zootopia  

Cu sprijinul DACIN – SARA - DREPTURI DE AUTOR ÎN           
CINEMATOGRAFIE ŞI AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI 
DIN AUDIOVIZUAL, au fost  prezentate filmele româneşti „Loverboy” şi „Dincolo de 
calea ferată”, în regia lui Cătălin Mitulescu şi filmele de scurt metraj:  

- „Trafic”, un film românesc de scurt metraj regizat de Cătălin Mitulescu, ce a 
câştigat premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2004  

- „ ZILELE FILMULUI ROMÂNESC”  LA TARGU MUREŞ. 

Perioada de desfășurare 24 - 26 noiembrie 2016,  Consiliul Judeţean Mureş şi 
Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (U.A.R.F.), cu sprijinul 
Centrului Naţional al Cinematografiei, DACIN – SARA - DREPTURI DE AUTOR ÎN 
CINEMATOGRAFIE ŞI AUDIOVIZUAL - SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI 
DIN AUDIOVIZUAL au organizat prima ediţie a Festivalului ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC”  LA TARGU MUREŞ. 

Organizatorii Festivalului au fost: UARF şi  Consiliul Judeţean Mures. 

Din partea Consiliului Judeţean Mureş s-a primit un sprijin financiar în sumă de   
15.000 lei. 

Parteneri ai acestui eveniment cultural – cinematografic: Inspectoratul Teritorial 
Mureş si Sala de Spectacole a Ansamblului Artistic „ Mureşul”. 

Ediţia din acest an a avut ca scop promovarea operelor cinematografice inspirate 
din literatura română, prezentate sub titlul „ Ecranizări din literatură”:  

„ Ciuleandra”, „Moromeţii”,  „ Casa din Vis”, „ Osânda”, „ Tănase Scatiu” si „ 
Kira Kiralina” au rulat în prezenţa unor personalităţi din lumea cultural-artistică 
(regizori, actori, critici de film). 

Deschiderea Festivalului. Conferinţă de presă, joi, 24 noiembrie 2016, ora 14,30 
la sediul Sala de Spectacole a Ansamblului „ Mureşul” unde au fost prezenti 
reprezentanti ai TVR 3, Antena Targu Mures si Stii TV, care au intervievat 
organizatorii Festivalului despre initiativa de a organiza aceasta  Prima editie a 
Festivalului „ ZILELE FILMULUI ROMÂNESC”, rolul si traseul cinematografiei in 
cultura de astazi si motivele alegerii temei  „ Ecranizări din literatură”, pentru aceasta 
prima editie.  

De asemenea, pe parcursul festivalului ne-au onorat cu prezenţa, în calitate de 
invitaţi speciali, actorul Ion Ritiu ( filmul –Ciuleandra),  actrita Iulia Dumitru (filmul -



 5 
Kira Kiralina), criticul literar si  de film Bogdan Burileanu, precum şi alţi reprezentanţi 
marcanţi ai domeniului cultural şi ai presei. 

Festivalul, care s-a bucurat în fiecare seară de un număr de aproximativ 150 – 
200 de spectatori, s-a desfăşurat prin proiecţii publice în Sala de Spectacole a 
Ansamblului Artistic „ Mureşul”. Pentru acest an, festivalul de film a cuprins şase filme 
artistice româneşti.  

- Co-organizator Festivalul de literatură, teatru, film și fotografie  
”Ioan Slavici” Şiria, Arad 

UARF a obținut  acordurile de difuzare ptr. filmele „Padureanca” şi ”Moara cu 
Noroc” 

Perioada de desfășurare - 5 – 7 august 2017, Şiria, Arad 

Instituțiile care au susținut evenimentul: 
UARF, CNC, DACIN SARA, Consiliul Judeţean Arad, Primăria Comunei Şiria 
Arad 

- Programul Cinematecii ICR Viena RKi Wien - Rumänisches  Kino in Wien - 
PROGRAM DE PROMOVARE  A CINEMATOGRAFIEI ROMÂNEŞTI 

Evenimentul a avut loc la Viena în perioada: 17 – 20 octombrie 2017, cu 
sprijinul ICR la Viena. 

Din partea părţii române au fost prezenţi la Viena în perioada sus-menţionată                        
regizorul Ioan Cărmăzan, președinte UARF şi actriţa Cristina Cioran. 

În cadrul manifestării au fost prezentate filmele: „Margo” şi „Casa din Vis”, regia 
Ioan Cărmăzan, precum  şi filmul „Brâncuşi, din Eternitate”, producător şi regizor 
Adrian Popovici. 

Susţinerea financiară a deplasării celor doi invitaţi a fost asigurată de ICR 
România. 

 
În paralel cu evenimentele mai sus-menționate, pe parcursul anului 2016, 

UARF a desfășurat și s-a implicat în evenimente culturale prin susţinere şi 
promovare, manifestări, expoziţii, premiere, lansări de carte, stabilire contacte de 
colaborare pe temă cultural – cinematografică atât intern, cât şi internaţional, printre 
care se evidenţiază:  

- Gala Culturală Internaţională „Culorile lumii”, eveniment cultural menit să 
pună în valoare arta şi cultura naţională şi internaţională.  

Perioada de desfășurare - 2 martie 2016, București, Sala Palatului. 
Cu participarea - Fundaţia „Lumina”,  președinele UARF, Ioan Cărmăzan şi actrița 
Claudia Motea. Invitaţi membri ai UARF 
 
- Expoziţie de fotografie şi design contemporan susţinută de artistul plastic 

Carmen Popa, colaborator al UARF.  
Perioada de desfășurare - 3 martie 2016 Bucureşti, Centrul Rus de Ştiinţă şi 
Cultură. 
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Instituții care au susținut evenimentul - Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultura, UARF, 
Invitați – membri ai UARF și personalități ale lumii cultural – cinematografice. 

- Expoziţie de pictură Sorin Dumitrescu - Lansare carte – atelier;   
            Perioada - 17 martie 2016, București. 

Cu participarea: Universitatea de Arhitectura, UARF, invitaţi membri ai UARF. 
 

- Susţinerea de către UARF, prin evaluare cu Agenţia de Credite şi Burse de 
Studii, pentru domeniile cinematografie, media şi ştiinţe în vederea acordării 
de candidaturi la bursele acordate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării.  
Perioada de desfășurare - 22 martie 2016, Bucureşti,  
Instituții implicate în eveniment - Agenţia de Credite şi Burse de Studii, UARF 
și președintele UARF, Prof. univ. dr  Ioan Cărmăzan, precum și membri ai 
UARF (Otilia Sîrbu). 
 

- Participări la diverse evenimente culturale și cinematografice organizate în 
ţară (Cluj, Timişoara, Caransebeş, Caraş-Severin, Bocşa...). 

 
- Reprezentarea UARF – delegaţie UARF   - în vederea afilierii unui grup de 

literaţi – grupul de la Timişoara; stabilirea de programe culturale cu membrii 
UARF de la Filiala Timişoara. Participarea la evenimentul cultural „Zilele 
Filmului Românesc la Timişoara”;  
Perioada de desfășurare - 30 martie – 01 aprilie 2016, Timișoara,  
Participă - Delegaţia UARF condusă de preşedinte Ioan Cărmăzan. 
 
- Spectacolul de gală al actriţei Camelia Varga  „Ridică-te, iartă şi învinge” 
Perioada de desfășurare– 14 aprilie 2016, Bucureşti  
Cu participarea -  UARF, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti 

   Invitaţi membri ai UARF. 
 

- Medalion Cinematografic Regizor Al.G. Croitoru / Lansarea cărţii 
„Al.G.Croitoru” – zis şi „Mister Keystone” /Editura Betta, autor Călin 
Căliman. 
Perioada de desfășurare - 19 aprilie 2016, Bucureşti, 
Cu participarea - Centrul Cultural Calderon-Centrul Cultural Calderon 
UARF și Membri ai UARF. 
 

- Participarea UARF la Gala Premiilor UCIN,  
Perioada – 16 mai 2016 
Prin reprezentarea UARF de către Otilia Sîrbu, membru al Consiliului Director. 
 

- Seară de divertisment artistic Proiecţia Filmului „Kandy” – la Crevedia 
    Perioada - 18 mai 2016, Crevedia, Ilfov 

Cu participarea - Centrul Cultural de la Crevedia 
Invitati speciali din partea UARF - Ioan Cărmăzan, Claudia Motea, Florin Toader 
– membri ai UARF 
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 - Eveniment cultural „Album de Autor” –  „Cum să te las?” 
Autor - Margareta Pîslaru. 
Perioada de desfășurare – 22 iunie 2016, București. 
Eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru cineaşti cu probleme de sănătate, 
program inițiat de Margareta Pîslaru. 
Cu participarea și susținerea - Librăria Mihail Sadoveanu, UARF si invitati din 
partea UARF, Personalităţi ale lumii artistice. 
 

- Spectacolul de gală susţinut de  actriţa Claudia Motea, membră a UARF,  
„De-a baba oarba prin iubire !” 

Perioada de desfășurare - 22 iunie 2016, Bucureşti 
Cu participarea - Centrul Cultural  „Jean Louis Calderon” 
Teatrul NOSTRUM, Primăria Sector 2, UARF, Centrul J.L. Calderon 
Invitati din partea UARF 
 
- Centrul Cultural „Carmen Sylva” – Sinaia 
Perioada de desfășurare -  9 septembrie si 23 septembrie 2016,  
Propuneri și discuții  pentru realizare în parteneriat a unor 
manifestări – evenimente cultural – cinematografice de anvergură. 
- filme româneşti - ecranizări din literatură; 
- portrete ale unor autori consacraţi,  
dedicaţi artei cinematografice.  
- tratative posibilitate realizare Gala Premiilor UARF 2017 la Sinaia 
- realizare festival de film  la Sinaia 

          - discuţii privind posibilitatea sprijinirii financiare a editării cărţii Lumea  
            Filmului, autor Emanuel Tânjală. 
 

- Premiera filmului “Selfie 69”, regia Cristina Iacob, membră a UARF 
Perioada  de desfășurare- 15 septembrie 2016, București. 
Cu participarea - Cinema PRO, UARF, invitați membri ai UARF și personalități  

din cinematografie. 
 

 - Evenimentul Cultural „Omagiu lui Brâncuşi” 
Proiecţie de filme despre Brâncuşi şi omagierea marelui artist 
Perioada  de desfășurare - 21 – 23 septembrie 2016, Tg. Jiu, Gorj, 
Cu participarea și susținerea - Fundaţia Convergenţe Europene, Primăria 

Comunei Peştişani, UARF, UCIN, Teatrul dramatic  „Elvira Godeanu”. 
 

- Susţinerea şi lansarea cărţii „DESPRE IUBIRE... Clubul de la Timişoara”, 
un volum ce cuprinde articole ale unor importanţi autori, membri ai UARF 

          Susţinere financiară de către UARF prin achiziţionarea volumului. 
Perioada  - septembrie 2016, octombrie –2016, noiembrie 2016. 
Locul de desfășurare - Bucureşti – Târgul de Carte, Slobozia, Caransebeş 
Timişoara,  
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Cu sprijinul – UARF și Editura Ecou Transilvan, Primăriile şi Consiliile locale ale 

oraşelor Bocşa și Turnu – Severin. 
- Zilele Filmului Sârbesc în România, Program cu proiecţii filme; 
Perioada  de desfășurare 1 – 3 noiembrie 2016, Bucuresti. 
Cu participarea  și susținerea - Muzeul Ţăranului Român, Liga de Prietenie 

Româno – Sârbă, Uniunea Sârbilor din România, UARF și membri ai UARF. 
 

- Ziua Culturii Cubaneze în România. Participare la eveniment ca urmare a 
Acordului de colaborare încheiat între UARF şi ICAIC – Cinemateca 
Cubaneză. 

Perioada de desfășurare – 20 octombrie 2016, București. Galeria Romană. 
Cu participarea – UARF, președinte Ioan Cărmăzan și membri ai UARF. 
 

- Lansarea filmului  „ÎNTOARCEREA MAGILOR”, Regia Ioan Cărmăzan 
Perioada de desfășurare – august -  noiembrie - decembrie 2016 
Locul de desfășurare Bucureşti, Muzeul Ţăranului Român, Galaţi, Caransebeş 

Cu sprijinul – Muzeul Ţăranului Român, Filmex Film România, UARF și  
Consiliile şi Primăriile oraşelor Galați și Caransebeș. 
Participă membri și cineasti, colaboratori ai UARF. 

 
- Întrevedere de lucru pe teme profesionale cu Milan Knezevic, preşedintele 
Asociaţiei Artiştilor de Film din Serbia privind organizarea uniunilor profesionale 
din domeniul filmului. Modalităţi de promovare a operelor cinematografice şi 
proiecte culturale prin organizarea unor manifestări în cadrul Zilelelor Filmului 
Românesc în Serbia. 
Perioada - 1-2 decembrie 2016 
Participă  conducerea și  membrii UARF 

- Totodată, UARF a  avut în vedere şi activități precum: 

- Acordarea de sprijin financiar unor membri cu probleme de sănătate, în 
limitele posibilităţilor financiare ale UARF.  

- Implicarea şi susţinerea de către UARF a tuturor demersurilor cu privire la Legea 
Cinematografiei 

Comemorări – evocări  membri ai uarf şi personalităţi din cinematografie (actorii 
George Alexandru, Sebastian Papaiani, Ioan Gyuri ,  Eusebiu Ştefănescu, membru al 
UARF- Manifestarea „Sub semnul prieteniei”, Comemorarea actorului Iurie Darie, 
membru al UARF, în cadrul evenimentului „Medalion Iurie Darie” şi Vernisaj Iurie 
Darie „Copilărie, tinereţe, maturitate”, comemorarea compozitorului Adrian Enescu, 
dezvelirea bustului închinat actorului Iurie Darie...). 
 

Evenimentele se regăsesc postate pe site  UARF – www.uarf.ro.  
       
        PRESEDINTE, 
 
       Prof. Univ. Dr. Ioan CĂRMĂZAN 
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