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RAPORT ANUAL privind 
ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE SI   SUSŢINUTE FINANCIAR  

DE UARF în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 
 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, Uniunea Autorilor și Realizatorilor de 
Film din România – UARF – instituție de utilitate publică conform HG nr. 822/2003,  a 
organizat, susținut şi desfăşurat importante activităţi care au avut un caracter cultural – 
cinematografic şi de afirmare atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

Anul 2017 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. 
În acest sens, menţionăm o serie de activități evidenţiate printr-o susţinere logistică și 

financiară din partea UARF. 
 Prezentăm cele mai importante activităţi organizate şi desfăşurate în perioada mai sus – 
menţionată: 
 

I. EVENIMENTE CULTURALE INTERNE 

• GALA PREMIILOR U.A.R.F., Ediţia a V –a 2017. 

Perioada de desfășurare – 16 martie 2017, la Palatul Ghica Tei, Bucureşti. Au luat parte 
peste 250 de invitaţi. 

GALA PREMIILOR U.A.R.F., Ediţia a V –a 2017 s-a desfășurat cu fonduri financiare 
proprii și cu sprijinul unor sponsori care au oferit diverse produse. 

UARF şi-a desemnat premiaţii, cărora le-au fost acordate premii ce au constat în 
diplome de excelență și diplome aniversare (25 de ani de la premiera filmului  Casa din vis), 
care se regăsesc postate pe site-ul UARF. 
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• FESTIVALUL DE FILM  ”MODERN MOVIE”, GALAŢI,   

EDIŢIA a VIII-a 2017 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE - 26 IULIE – 31 IULIE 2017. 

Eveniment cultural organizat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, în 
parteneriat cu Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film (UARF), cu sprijinul 
Ministerului Culturii si Identității Naţionale, sub egida Consiliului Judeţului Galaţi şi a 
Primăriei Municipiului Galaţi. 

Evenimentul a beneficiat de sprijin financiar de la Ministerul Culturii în sumă 
de  20.000 lei. 

Pentru acest an, festivalul de film a cuprins proiecția publică a 5 filme artistice (două 
filme străine, două filme româneşti şi un desen animat): SELFIE 69, regia Cristina Iacob și 
POZITIA COPILULUI, regia Călin Netzer si filmele străine ALLIED , DEADPOOL și THE 
SECRET LIFE OF PETS.  

Din  partea UARF au participat: Cristina Iacob - regizor  (filmul Selfie 69), Sali 
Levente - actor (filmul Selfie 69), Bogdan Burileanu critic de film şi  Natasa Raab – actriţă 
(filmul  Poziţia Copilului), precum și delegația UARF. 
 

• ZILELE FILMULUI ROMÂNESC LA CARANSEBEȘ 
PERIOADA DE DESFASURARE - 22 – 26 AUGUST 2017 

Un secol de există a cinematografiei românești, serbat în premieră la Caransebeș Film 
Festival. 

Programul Festivalului a constat în proiecția publică cu filmele: „Cu mâinile curate”, 
regia  Sergiu Nicolaescu, „Casa din vis” – regia Ioan Cărmăzan, „BD la munte și la 
mare”, regia Mircea Drăgan, Operațiunea Monstrul”, regia Manole Mărcuș, Mihai 
Viteazul”, regia  Sergiu Nicolaescu. 

Festivalul a fost organizat de Primăria Caransebeș, Casă de Cultură George Suru și 
Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România. Intrarea a fost liberă. 

Au fost invitati - Marina Roman, din partea ICR și criticul de film Bogdan Burileanu. 
 

• ZILELE FILMULUI ROMÂNESC LA TG. MUREȘ, ediția a II-a. 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE  16 – 20 OCTOMBRIE 2017. 

 
Eveniment cultural realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi Uniunea 

Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (U.A.R.F.), Inspectoratul Teritorial Mures si 
Sala de Spectacole a Ansamblului Artistic „ Mureşul”. 

UARF a beneficiat de  sprijin financiar  de la Consiliul Județean Mureș în sumă de 
25.000 lei.  

Ediţia din acest an a avut ca scop promovarea operelor cinematografice inspirate atat 
din literatura română, cât si creionarea unor mari personalităţi româneşti. 

 
 
 
 



 3 
Au fost prezentate filmele: ”Orient Express” și „Carol I – Un destin pentru România”- 
regia Sergiu Nicolaescu, „Felix si Otilia „ regia Iulian Mihu, „Aurel Vlaicu”, regia 
Mircea Drăgan, ”, Doi bărbati pentru o moarte”, regia Gheorghe Naghi 

 Prin UARF, au fost invitați: Ștefan Velniciuc - actor, Marina Procopie – actriță, și 
Bogdan Burileanu, critic de film. 

 II. EVENIMENTE CULTURALE INTERNAȚIONALE 
  

• UN SECOL DE FILM ROMÂNESC” – ICR LISABONA, PORTUGALIA 
- 2017 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE  13 IANUARIE - 10 FEBRUARIE 
2017. 

Eveniment cultural realizat cu sprijinul ICR – Cinemateca Portugheză, DACIN SARA, 
UCIN, UARF, CNC și Cinemagix. 

UARF a fost reprezentat de către Ioan Cărmăzan, în calitate de președinte al UARF și 
regizor al filmului ”Țapinarii”, film proiectat în cadrul evenimentului. 

Scopul principal a fost celebrarea a 100 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice 
dintre România şi Portugalia și Ziua Culturii Naționale cu manifestarea „Un secol de cinema 
românesc”.  

Pe tot parcursul perioadei, au fost prezentate 26 de filme care au oferit o imagine 
cuprinzătoare a cinematografiei românești, de la pionieri până la autorii contemporani, 
structurat pe generații.  

 
• ZILELE FILMULUI ROMÂNESC IN CIPRU, NICOSIA 

PERIOADA – 2 - 4 IUNIE 2017. 
 

Zilele Filmului Românesc în Cipru s-au desfășurat cu prezentarea filmelor   ”ORIENT 
EXPRESS” , regizor Sergiu Nicolaescu și ”CASA DIN VIS”,  regizor Ioan Cărmăzan.  

 
Eveniment cultural a fost sustinut de  ICR, cu sprijinul  Ambasadei Romaniei în Cipru,  

Fundația ARTOS FOUNDATION, Nicosia șI UARF. 
 

• FESTIVALUL FILMULUI ROMANESC IN CANADA,  Editia a XI-a – 
2017 
DESFASURAT ÎN PERIOADA 23 – 30 SEPTEMBRIE 2017. 

Festivalul Filmului Românesc în Canada este cel mai complex eveniment al anului 
2017 din seria activităţilor culturale organizate peste hotare. 

FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC ÎN CANADA 2017, ediţia a XI-a, prezent la 
Toronto, Québec, Montréal, Ottawa, a beneficiat de sprijinul societății Association ROCADE, 
al Centrului Naţional al Cinematografiei, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din 
Bucureşti, Ambasada României în Canada și UARF. 

Pe parcursul perioadei de desășurare au fost prezentate filme românești ale unor 
regizori importanți, dar și filme de actualitate, cuprinse într-un program detaliat, printe care 
evidențiem: 
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Festivalul Filmului Românesc la Québec - FFRQ 2017, Cinéma LE CLAP. 

- Filmele: Cel ales, regizor: Cristian Comeaga, 6,9 pe scara Richter - regizor Nae 
Caranfil, Afacerea Est, regia: Igor Cobileanski, Minte-mă frumos în Centrul Vechi, regia: 
Iura Luncașu, Aniversarea, regia: Dan Chișu, Vara s-a sfârșit, regia: Radu Potcoava,                    
La drum cu tata, regia: Anca Miruna Lăzărescu. 

- Medalion cinematografic cu filmele și în prezenţa regizorului Ioan Cărmăzan: 
Ţapinarii, Lișca, Casa din vis, Lotus, Margo, precum și prezentarea a 5 scurt-metraje 
premiate, în prezenţa regizorului Ioan Cărmăzan ( Ninel – regia: Constantin Popescu, Mă 
cheamă Costin – regia: Radu Potcoavă, O noapte în Tokoriki – regia: Roxana,  Omulan! – 
regia: Matei Branea, Chers Amis - regia: Valeriu Andriuţă. 

• FESTIVALUL DE FILM TURCESC ÎN ROMÂNIA 
  PERIOADA DE DESFĂȘURARE  2 – 4 OCTOMBRIE 2017. 

 
Eveniment cultural – cinematografic realizat în parteneriat cu Festivalul de Film - 

Edirne International, presedinte Murat Tufan. 
 UARF a susținut acest eveniment prin asigurarea condițiilor de desfășurare în România, 
respectiv: invitații, conferințe de presă, achitarea unor obligații financiare pentru 
cinematograful unde au avut loc proiecții de filme turcești pe parcursul celor  3 zile de 
eveniment.   
 Evenimentul s-a desfășurat în baza unui program cu filme, stabilit pe zile de vizionare. 

Tot în cadrul evenimentului a fost realizat un Atelier cultural de cinematografie între 
România și Turcia, în cadrul căruia au fost dezbătute diverse probleme comune întâlnite în 
sectorul cinematografiei și soluțiile propuse. 
 La dezbateri au luat parte membri ai UARF și foarte mulți cineaști, oameni de cultură 
(regizori, scenariști, actori, alte categorii de cineaști). 
 

• ZILELE FILMULUI ROMÂNESC ÎN SERBIA 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE 19 – 22 OCTOMBRIE 2017. 

 
Eveniment cultural realizat cu sprijinul Ambasadei României în Serbia, ICR România, 

DACIN SARA și UARF. 
Au fost prezentate filmele: ”Poziția copilului”, regia Calin Peter Netzer, care a deschis 

și seara evenimentului, ”În fiecare zi, Dumnezeu ne sărută pe gură” – regia Sinisa Dragin, 
”O secundă de viață” – regia Ioan Cărmăzan, ”Balanța” – regia Lucian Pintilie,             
”Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” – regia Catalin Mitulescu, ”Poliţist, adjectiv” - regia 
Corneliu Porumboiu, ”Filantropica” – regia Nae Caranfil 
 
 UARF, pentru toate evenimentele, a susținut achiziționarea filmelor prezentate în cadrul 
evenimentelor și obținerea acordurilor de difuzare. 
 
     *** 

În paralel cu evenimentele mai sus – enunțate, care au presupus o implicare a UARF 
deosebită, au fost onorate și alte activități pentru care Uniunea și-a adus contribuția la 
promovarea și susținerea acestora. 
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Alte evenimente culturale 
 
UARF a susținut logistic și s-a preocupat de transmiterea de invitații atât membrilor, 

cât și colaboratorilor UARF pentru diverse evenimente precum: 
- MESAJ DE FELICITARE ȘI ACORDAREA SETULUI DE MEDALII OMAGIALE 

EROII NEAMULUI ÎN FILMUL ROMÂNESC, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la 
înființarea Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. 
- 8 mai 2017 - Eveniment cultural - lansare de muzica și album si piese de teatru 
la Magazinul Muzica - Ileana Șipoteanu – cu spectacolul omagial Ai venit prea târziu 
- 17 mai 2017 – actrita Magda Catone, membră a UARF, actriță și regizoare a 
spectacolului cu Neveste de fotbalisti UARF, Le Chateau și Teatralis. 

- 13 octombrie 2017 - Participarea conducerii UARF, la Timișoara, pentru lansarea 
volumului BRANCOVEANU, între real și imaginar, Clubul de la Timișoara, lucrare 
care cuprinde creații ale unor membri ai UARF care fac parte din Clubul Timișoara. 

- 23 noiembrie – Lansarea volumului la București, RomExpo, eveniment la care au 
participat membri și colaboratori ai UARF. 
UARF  a susținut această carte și prin achiziționarea unui nr. de 100 exemplare, care a 
fost oferită membrilor UARF și celor mai importanți colaboratori, cu diverse ocazii 
cultural – cinematografice.  
Aniversari ale unor membri ai UARF 
- Alexa Visarion, regizor – membru al UARF, cu prilejul împlinirii a 70 de ani. 
Acţiunea a beneficiat de sprijinul Institutului Cultural Român – ICR. 
- Acordare de sprijin financiar cascadorului Paul Fister. 
În memoria celor care au plecat dintre noi, UARF și-a adus omagiile, în semn de 

recunoștință, prin anunțuri în mass – media pentru: Ion Ungureanu – actor, membru al UARF 
din Republica Moldova, Ion Besoiu -  actor, Radu Gabrea – regizor, George Cornea – regizor, 
Dumitru Lupu, compozitor, Mircea Plângău – regizor, Mircea Drăgan – regizor, Alecu 
Croitoru – regizor. 

- 13 aprilie 2017 - comemorare Sergiu Nicolaescu – depunere coroana de flori la Troița 
de la Buftea, ridicată în memoria cineaștilor trecuți în eternitate. 
Pentru toate evenimentele există documente justificative, programe, afișe, fotografii și 

anunțuri în presă, precum și postarea pe site -ul și Facebook-ul UARF, care fac dovada 
realizării lor cu succes. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

prof. univ. dr. IOAN CĂRMĂZAN 
 

 
 


