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REZUMAT  

Prin tema abordată în lucrarea “Filmul independent între politici culturale și politici de 

marketing” se urmăresc a  fi surprinse aspecte ale parcursului cineastului independent, ce caută 

calea cea mai potrivită care să-i asigure, în cea mai mare măsură, libertatea de creație în 

contextul economic și cinematografic actual.  

În introducerea lucrării sunt prezentate argumentele alegerii temei prin răspunsul la întrebarea 

“De ce ?“. De ce alegem să fim indie ? De ce  ar suscita interes o lucrare despre filmul 

independent ? Se include aici clarificarea noțiunilor de dependent, independent, libertate, creație 

și se încearcă pe parcursul lucrării surprinderea numeroasele aspecte  care concură la succesul 

unui film.  

Punctul de pornire a fost importanța finanțării unui film, ca demers care asigură resursele 

necesare realizării filmului și bunul mers al proiectului cinematografic. Se abordează această 

etapă esențială ( a pregătirii și finanțării proiectului cinematografic), în special din perspectiva 

unui cineast independent, care știe ca totul depinde de el și este dispus să facă eforturi susținute 

pentru a-și realiza filmele.  

Lucrarea este structurată în cinci capitole.  

În primul capitol, intitulat “Filmul independent ca reacție anti-hollywoodiană” sunt surprinse 

începuturile desprinderii de studiouri. Surprindem istorii de început ale organizării industriei, 

organizare necesară ca urmare a creșterii costurilor de producție ale filmelor și ale afirmării star-

sistemului. Ne referim la realizarea primelor filmări și a primelor proiecții în cadrul organizat, la 

aparatura utilizată, dar și la apariția primelor cinematografe. Pentru a defini independent e 

necesar să definim  față de ce anume  ne distanțăm. Studiourile de film au reprezentat pionieratul 

în organizarea și structurarea industriei de film. 

Se ridică firesc ( din nou și din nou ) întrebarea: “Ce este filmul ?”. Sunt prezentate câteva 

perspective din care răspundem la această  întrebare - perspectiva privitorului, perspectiva 

realizatorului și o perspectivă economică. 

Filmul este un produs unicat, iar unicitatea sa are implicații atât la producători, cât și la 

consumatori. Caracterul atipic al filmului (ca și produs) este relaționat cu cererea, oferta și costul 

său. Privit ca marfă, filmul are două aspecte: material și imaterial. Datorită costurilor tot mai 



mari, necesare realizării lor, filmele devin, în timp, produse branduite. Dar nevoia de 

independență nu apare prima dată în relaționare cu studiourile, ci chiar mai devreme, în 1908-

1909, odată cu formarea Motion Picture Production Company, cunoscută ca Patent Company sau 

Trustul. 

 Filmul Nașterea unei națiuni (1915), regizat, produs și distribuit de Griffith, este un reper, nu 

doar pentru evoluția limbajului cinematografic, dar și pentru faptul că, prin marele succes 

financiar, a atras atenția finanțiștilor de pe Wall-Street. 

Tot în acest capitol sunt aduse în prim-plan voci și figuri marcante ale filmului independent. 

United Artists s-a afirmat încă de la început ca prietenul realizatorilor independenți și acest lucru 

a transformat compania într-un mare succes. La sfârșitul deceniului al cincilea ( din secolul 

trecut) și începutul celui de-al șaselea, câțiva regizori se grupează prin atitudinea comună anti-

hollywoodiană. Ei realizează filme ultra-low-budget în afara structurii oficiale. În frunte cu John 

Cassavetes, printre aceștia se numără Jonas Mekas, Shirley Clarke, Edward Bland, Alfred Leslie, 

Lionel Rogosin, Robert Frank. O importanță crescută a avut în această perioadă revista Film 

Culture (1954-1970),  ca loc în care cineaștii și criticii se întâlneau și dezbăteau. Revista l-a avut 

în centru pe Jonas Mekas și a susținut mișcarea New American Cinema. În următoarele două 

decenii Statele Unite sunt scena unor fierberi profunde: sociale, politice, economice. Aceste 

schimbări se reflectă puternic și în cinematografie. Filmul generației a fost Bonnie and Clyde/ 

Bonnie și Clyde (1967), produs de Warren Beatty, actor în rol principal și regizat de Arthur Penn. 

Studiile  de caz ce continuă acest capitol au pornit de la curiozitatea de a arunca o privire în 

grădina interioară a doi autori originali, puternici, fideli lor înșiși, formării lor și iubirii față de 

cinema. Alegerea este subiectivă, dar nu dezinteresată, deoarece ia naștere din interesul 

pedagogic de a descoperi cum acești doi autori, abordați dintr-un alt unghi, acela al producției, 

pot stimula creativitatea și chiar ambiția tinerilor studenți cineaști de a realiza producții 

independente. În cazul operelor regizorului Jim Jarmush, independent, talentat, original, excelent 

povestitor, au fost alese trei filme: Down by Law/ Buclucuri cu legea (1986), Dead Man / 

Călătorie spre eternitate (1995) și Coffee and Cigarettes/ Cafea și țigări (2003), pentru faptul că 

plasarea poveștilor și necesitățile logistice ale realizării producției se aseamănă cu condițiile de 

realizare a filmelor studențești din anii II și III de studiu, ai ciclului de licență, din cadrul 

„UNATC I.L Caragiale”, București.  În cazul regizorului Martin Scorsese, am dorit să amintim 

rolul său, mai puțin cunoscut, acela de producător. 



În al doilea capitol, intitulat “Concepte estetice în filmul independent european” sunt 

evidențiate particularități estetice în filmul European, abordând și problema autorului filmului. 

În Franța  anilor 1950, după razboi, consumul se relaxează, tineretul  este interesat de arte 

și de film, iar reprezentanții Noului Val Francez credeau că regizorul trebuie să își exprime în 

film viziunea personală asupra lumii, iar acest lucru nu apare doar în scenariu, ci și în stil. Mulți 

dintre ei au început să facă filme scurte pentru a putea exemplifica acest lucru, dar, în timp, au 

ajuns să facă lung metraje. Articolului lui François Truffaut, O anumită tendință în 

cinematograful francez, publicat în numărul 31 din 1954 al revistei Cahier du Cinema, a fost 

foarte vehement la adresa cinematografului tradiționalist francez. Politica autorilor este expusă 

de Truffaut într-o cronică a unui film comercial Ali Baba et les quarante voleurs/ Ali Baba și cei 

40 de hoți, de Jacques Becker: autorul unui film este regizorul său, scenariul nu are funcție 

creatoare („nu există opere, ci doar autori”- idee preluată de la Giraudoux). Mișcarea de 

reînnoire a cinematografiei franceze a fost posibilă cu implicarea a trei producători, conștienți de 

momentele istorice pe care le trăiau: Pierre Braunberg, Anatole Doman și Georges de 

Beauregard. Capitolul se continuă cu o scurtă incursiune estetică în Free Cinema, Dogma 95 și 

minimalism. 

Capitolul al treilea se intitulează “Particularități de finanțare ale filmului independent 

în lume”. În prima parte a capitolului se realizează contextualizarea investitiei în cadrul 

economiei mondiale. Apariția capitalismului este plasată în secolul al XVI-lea, în Europa 

Occidentală, după o dezvoltare lentă în secolele anterioare. În secolul al XVIII-lea tehnologiile 

își găsesc aplicabilitate în producție și se formează sisteme mecanizate. După anul 1820 urmează 

50 de ani de înflorire economică, cunoscuți sub denumirea de Revoluție Industrială. Apariția noii 

industrii a cinematografiei, la începutul secolului trecut, face parte integrantă din procesul de 

dezvoltare al capitalismului occidental și al noilor industrii. Investiția în film ridică din partea 

investitorilor aceleași așteptări de câștig ca și din orice alt domeniu de activitate economică. 

Deoarece filmul poate fi asimilat unei mărfuri care se tranzacționează pe o piața pe care 

se întâlnesc vânzătorii și cumpărătorii săi, se impun introducerea și clarificarea noțiunilor de 

marketing și mix de marketing. Dintre toate definițiile date marketingului, cea mai răspândită și 

îmbrățișată este cea dată de Asociația Americană de Marketing (A.M.A.) potrivit căreia, prin 

marketing se înțelege: „realizarea activităților economice care dirijează fluxul bunurilor și 



serviciilor de la producător la consumator sau utilizator”.  Aplicarea marketingului se face prin 

cele patru politici - produs, preț, distribuție, promovare, cunoscute sub denumirea de mixul de 

marketing. Mixul de marketing este un concept introdus în anul 1964 de către americanul Neil 

Borden. Conceptul de mix de marketing presupune, în funcție de resursele interne și de structura 

pieței, orientarea activității întreprinderii, prin combinarea unitară și coerentă, sub forma unor 

programe, a elementelor politicilor de produs, preț, distribuție și promovare.  

Politica de produs  ține seama  de caracterul particular de produs unicat al  filmului, care din 

punctul de vedere al spectatorului este privit sub forma unui serviciu. Prețul reprezintă pentru 

cumpărător valoarea produsului, care este apreciată în funcție de așteptările consumatorului, ca 

rezultat al unor expectații raționale și emoționale. Canalele de distribuție reprezintă drumul 

parcurs de produs, de la producător până la consumator sau utilizator, iar politica de promovare 

este o componentă a mixului de marketing care are o importanță din ce în ce mai mare.  

Cât privește profilul investitorului, așa cum am arătat anterior, privirile Wall Street-ul au fost  

atrase inițial de către încasările pe care a reușit să le realizeze filmul Nașterea unei națiuni. A 

urmat apoi implicarea, rând pe rând, a unor figuri remarcabile din lumea bancară, oameni 

puternici, cu fler pentru afaceri și risc, majoritatea provenind din emigranți europeni. O 

contribuție legendară la dezvoltarea industriei au avut, printre alții și Fratii Gianninis ( Doc și 

A.P ), din San Francisco, fiind primii bancheri care au recunoscut industria cinematografică ca 

pe o industrie în sine. O altă figură celebră este Otto Kahn, bancherul din New York care era 

bine cunoscut pentru aprecierea pe care o avea pentru artă. Altă personalitate este Montley Flint, 

aflat la conducerea First National Bank și un apropiat al fraților Warner. Începând cu acele 

vremuri, încasările din vânzările pe bilete, la intrarea în sala de cinema, au constituit pentru mult 

timp modalitatea principală de recuperare a investițiilor (și de profit) în industrie.  

Lucrarea  continuă  cu o schițare a portretului investitorului (în general). Aici sunt  aduse în prim 

plan principiile de business ale lui Warren Buffet, unanim recunoscut ca investitor de succes. 

Majoritatea investitorilor in film  (investitori privați) sunt cei care și-au dobândit averea din 

afaceri clasice. Ei sunt atrași și încântați de mirajul industriei, dar de cele mai multe ori, după ce 

intră în industrie, își doresc un mediu de afaceri predictibil și controlabil (ceea ce nu putem 

afirma despre domeniul cinematografic). Există și investitori persoane juridice. Prima mare firmă 

care a investit în film a fost Standard Oil. Un rol important l-au câstigat apoi printre investitori 



băncile de investiții. Băncile de investiții sunt băncile pe care nu le vedem, dar care cumulează și 

dirijează fonduri de la diverși investitori. 

Finanțarea filmelor nu se realizează doar prin investiții, ci și prin subvenții, prin credite acordate 

de terți, prin finanțare în interiorul industriei sau prin finanțare internațională. 

Capitolul continuă cu prezentarea unor particularități ale finanțării pe continentul nord- 

american, în Asia (China, India, Japonia) și în Australia. În ce privește finanțarea în Statele Unite 

ale Americii am arătat importanța  copleșitoare (hotărâtoare) pe care o are etapa de dezvoltare a 

proiectului, atât pentru forma finală a proiectului, dar chiar, în sine, pentru șansa realizării lui.  

 

Capitolul al patrulea este intitulat “Noi concepte în finanțarea filmelor independente în 
Uniunea Europeană”.  

Industria europeană de film, spre deosebire de cea americană, are un caracter puternic 

subvenționat. Paralelismul și “rivalitatea” între cele două zone, pe tărâmul cinematografiei, 

datează cu apariția cinematografului, când frații Lumière au câștigat cursa pentru prima proiecție 

cu public plătitor de bilete la un spectacol cinematografic. Este vorba de concurență, într-un 

domeniu economic de importanță națională pentru multe țări (deși aparent au existat contracte 

secrete și învoieli economice între studiouri și Europa, atât în Primul cât și în Al Doilea Război 

Mondial). Totodată, începând cu Primul Război Mondial, în timpul deflagrației, Europa a fost 

pustiită și a pierdut teren în domeniul cinematografiei, deși ea câștigase startul. Între timp Statele 

Unite au avansat. Dar nici una dintre ele nu trăiește fără cealaltă și fără a fi o piață de desfacere 

pentru cealaltă. Transnaționalismul filmului s-a manifestat încă de la începuturi. Se făceau 

schimburi de personal, regizori, actori, dar și de povești, filme și scenarii. În Europa, fie și 

independentă, cinematografia are tradiție în legătură cu susținerea financiară acordată de către 

stat. Până în anii 1920 Germania era un puternic competitor al Hollywood-ului din punct de 

vedere economic și cultural. În anul 1921, Germania era a doua mare industrie a lumii și, spre 

deosebire chiar de filmele de la Hollywood, realiza producții cu bugete mari și decoruri ample, 

deosebite și costisitoare. Inflația de la începutul anilor 1920 a dat încă un impuls industriei 

germane atrăgând forță de muncă și multe talente. În Hollywood realizatorii au început să 

vocifereze pentru tarife speciale aplicate filmelor străine care intrau în țară, mai ales dacă acestea 

erau mari succese. Astfel, au început să se stârnească revolte și animozități, pe fondul unei 

antipatii generalizate față de emigranți. În mod ironic, întreaga industrie cinematografică 



americană este ridicată de emigranți europeni. Dar o diferențiere simplistă între cele două piețe și 

continente este că Europa avea o societate împărțită pe clase, mai liber exprimată sexual și 

intelectual, pe când Statele Unite promovau valorile maternității, egalitatea sexelor și democrația, 

însă rasismul și excluderea erau larg răspândite în interiorul societății. 

În anul 1924 se lansează Planul Dawes, prin care Statele Unite, împreună cu alte națiuni, 

împrumută Germania, ce fusese anterior împovărată de datoria de a plăti despăgubiri de război. 

Mai târziu, după Al Doilea Război Mondial, Statele Unite propun aliațiilor europeni Planul 

Marshall pentru refacerea și reconstrucția postbelică. Planul a fost aplicat cu succes în Europa 

Occidentală, impactând și domeniul cultural, incluzând cinematografia. Germania era cu ochii pe 

Statele Unite și pe progresele sale în domeniul tehnologizării, organizării și eficientizării muncii.   

În acest capitol ne aplecăm atenția asupra  finanțării proiectului cinematografic și a 

finanțatorului. În legislația românească (Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 91 din 

2016, în  articolul 3) există o definiție a finanțatorului, ca participant la finanțare și alte patru 

definiri ale sprijinului financiar pe tipuri de susținere - pentru dezvoltare de proiect, pentru 

producție, pentru calitate artistică și pentru succes în exploatare (legislația anterioară definea 

finanțatorul de proiect cinematografic drept persoana care finanțează, total sau parțial, producția 

unui film). Acest sprijin implică sume nerambursabile acordate din Fondul Cinematografic. 

Pentru a contextualiza finanțarea filmelor în spațiul european, reamintim că procesul de a 

aduna bani pentru realizarea unui film este unul de durată și greoi. Acesta se poate întinde pe 

perioade de ani întregi și poate deveni partea cea mai importantă dintr-un proiect. Finanțarea se 

poate realiza cu ajutorul băncilor, dar scopul băncii este acela de a câștiga din creditare, deci 

banca nu investește în film și nu joacă rol de mecenat, ci doar împrumută. Din această cauză, o 

soluție alternativă și viabilă o reprezintă coproducțiile. Pe de altă parte, piețele asiatice sunt greu 

de penetrat din cauza producțiilor numeroase indiene, chinezești și coreene, iar piețele din lumea 

arabă sunt conservatoare. Pentru filmele noastre rămâne piața Uniunii Europene.  

Prin politica culturală înțelegem  un ansamblu de orientări generale și coerente pentru 

dezvoltarea  sectorului cultural. Europa, prin Noua Agendă Culturală pune accent pe identitatea 

europeană (incluzând diversitatea culturală) și caracterul european al unui produs cultural (filmul 

fiind și el inclus). 



Una  dintre  prioritățile  Comisiei  Europene este aceea de a folosi diplomația culturală pentru 

promovarea și susținerea ordinii globale bazate pe pace. Rolul activ al culturii în politica externă și 

cooperarea culturală este acela că poate deschide un dialog. Strategia Uniunii Europene în 

domeniul relațiilor culturale internaționale se fundamentează pe trei domenii principale: 

susținerea dezvoltării durabile sociale și economice prin consolidarea industriilor culturale și 

creative și împuternicirea autorităților locale; promovarea relațiilor de pace între popoare și 

comunități, aparținând diferitelor credințe religioase, prin promovarea dialogului și a incluziunii; 

îmbunătățirea cooperării referitoare la patrimoniul cultural prin încurajarea și promovarea 

cercetării, combaterea traficului ilicit de bunuri culturale și protejarea siturilor de patrimoniu. 

Sunt peste 600 de fonduri de finanțare naționale, regionale și locale în Europa, fiecare 

dintre aceste având obiective bine definite, în funcție de politicile culturale ale statelor cărora le 

aparțin. Având aceste surse de finanțare, Uniunea Europeană devine unul dintre cei mai mari 

producători de film din lume. În anul 2011, 1336 de filme au fost făcute pe continentul european, 

comparativ cu 817 - în Statele Unite, 1255 - în India, 588 - în China. Tot în acest an, sectorul 

audiovizual a furnizat locuri de muncă pentru un milion de oameni (date citate din European 

Audiovisual Observatory 2013). 

Aplicarea pentru fondurile Uniunii Europene trebuie făcută după ce fondurile de stat sunt 

confirmate, astfel fiind validată, în primul rând pe piața națională, importanța proiectului. 

Reducerile fiscale oferite de Guvern, pentru a încuraja coproducțiile și cheltuirea bugetelor pe 

teritoriul țării, sunt de asemenea un punct pe care producătorii îl iau în considerare când își aleg 

locațiile și coproducătorii. Convenția Europeană privind coproducțiile, semnată  la Strasbourg la 

2 octombrie 1992, a fost elaborată pentru realizarea unei uniuni mai strânse între membrii 

Uniunii Europene prin: promovarea idealurilor și principiilor care alcătuiesc patrimoniul lor 

comun, protecția diversității culturale a diferitelor țări europene, apărarea libertății de creație, 

apărarea libertății de expresie. Coproducțiile sunt considerate instrumente de creație și de 

expresie ale diversității culturale la scară europeană, așa cum se precizează în preambulul 

Convenției. O operă cinematografică este europeană dacă conține elemente europene 

reprezentând cel puțin 15 puncte dintr-un total de 19 puncte, conform criteriilor indicate în anexa 

II a Convenției (având în vedere exigențele scenariului, autoritățile competente, o dată ce s-au 

pus de acord și dacă apreciază că opera reflectă totuși identitatea europeană, poate fi acceptată în 



regimul de coproducție o operă care acumulează un număr de puncte mai mic de 15, numărul 

normal admis).  

Un rol important pentru finanțarea filmelor europene îl au  Programul EUROPA 

CREATIVĂ  și Fondul EURIMAGES. Implementarea cu succes a programelor anterioare MEDIA 

a dus la lansarea, în 2014, a programului CREATIVE EUROPE care a fost, până la finalul anului 

2020, principala sursă de finanțare a programelor culturale și a fost corelat cu Planul de Lucru 

pentru Cultură cu care s-a suprapus până în 2018. Unul dintre obiectivele programului anterior a 

fost să încurajeze o distribuție transnațională mai largă a filmelor europene recente, prin alocarea 

de fonduri distribuitorilor, în funcție de serviciile prestate pe piață, în vederea reinvestirii 

ulterioare în filme europene externe recent realizate. Solicitanții eligibili erau cei care aveau 

sediul în una din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, țările SEE, Elveția, Croația, Bosnia și 

Herțegovina, în negociere la acea dată ( în anul 2007 ).  

În contextul globalizării și al digitalizării, programul introduce noi facilități financiare 

care să sporească capacitatea sectorului cultural și creativ de a atrage fonduri private, de a 

încuraja potențialul comercial al operelor și de a genera noi oportunități de creștere și angajare 

a forței de muncă, astfel încât, să înceapă să depindă cât mai puțin de subvențiile publice. De 

asemenea, circulația operelor de artă și a artiștilor este susținută prin sprijin acordat distribuției 

de filme non-naționale în rețeaua europeană. 

Fondul EURIMAGES este un fond de sprijin cultural al Consiliului Europei, înființat în 

anul 1989 și cuprinde acum 37 din 47 de state membre. Are ca obiectiv acordarea de sprijin 

pentru filme de lung metraj, documentare și animație pe trei direcții de suport: coproducții 

cinematografice, distribuție, proiecție în cinematografe (exploatantul - exploatare și promovare). 

În capitolul al cincilea din lucrare, intitulat “Producția de film independent din România. 

Noul Val Cinematografic”, ne aplecăm asupra particularităților producției de film din România, 

precum și a definirii producătorului de film.  

Trecând în revistă eforturile cineaștilor premergători, începând cu prima reprezentație 

cinematografică, din “Micul Paris“, eveniment ce a  avut loc la data de 27 mai 1896, remarcăm 

totuși că meseria de producător de film, în România, este nouă. O altă remarcă este aceea că 

situația economică a fost un important declanșator al modalității minimale de a face film în 



România postdecembristă și a influențat stilistica cineaștilor din Noul Val Românesc. Într-un 

mediu economic, caracterizat mai degrabă ca fiind sumbru, a înflorit, cu  mare succes, 

cinematografia românească. A înflorit prin reprezentanții ei, prin tinerii care au început să facă 

filme, să-și spună poveștile, să nu se oprească din demersul dictat de dorința lor de a le vedea pe 

marile ecrane. Nu a fost o mișcare de rezistență ori de supraviețuire, ci mai curând am caracteriza 

situația ca pe un salt înainte, izvorât dintr-o mare nevoie de deschidere spre lume.  

Ieșirea cu succes a cineaștilor români în lume şi recunoașterea internațională a 

producțiilor românești a făcut ca cinematografia națională, alături de alte valori culturale, să 

contribuie la prestigiul României în lume. Rezultatele obținute, ca urmare a acțiunilor lor, au 

determinat autoritățile să recunoască disfuncționalitățile semnificative ale instrumentelor 

instituționale, financiare şi legislative din industria cinematografică, precum și discrepanțele față 

de rezultatele extraordinare și recunoașterea internațională obținute. Acestea au impus luarea de 

măsuri legislative de urgență pentru diminuarea acestor decalaje. Capitolul cuprinde pagini 

dedicate reprezentanților majori ai Noului Val Românesc, liste de filme reprezentative, cu număr 

de spectatori și încasări și palmaresul filmelor. Este de menționat faptul că factorii determinanți 

care au susținut această dezvoltare în domeniul cinematografiei naționale, au fost sprijinul 

financiar acordat de către Centrul Național al Cinematografiei și aderarea la Uniunea Europeană. 

Acestea au adus după sine armonizarea legislativă în domeniu (măsuri cuprinse în OUG numărul 

91, din 2016), acces la forurile finanțatoare și recunoașterea fără rezerve a valorii.  

O importanță relevantă a avut și înființarea, în aprilie 2000, a Rețelei Cinematografiilor 

din Sud-Estul Europei (South-East European Cinema Network - S.E.E.Cinema Network), cu 

scopurile sale clar exprimate: dorința de a coopera pe tărâmul coproducției, distribuției și 

promovării filmelor, cooperarea în domeniul pregătirii profesionale, dorința de a crea un festival 

itinerant eficient care să promoveze filmele produse în țările rețelei sau în coproducție.  

Lucrarea continuă cu definirea producătorului de film. În cazul unei opere audiovizuale 

producătorul este „persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea producerii 

operei”, susținând astfel regizorul sau realizatorul, care este cel care își asumă „conducerea 

creării și realizării operei” (Legea numărul 8 din 1996 privind dreptul de autor și drepturile 

conexe, articolul 65).  Producătorul organizează realizarea operei și furnizează mijloacele 

necesare tehnice și financiare. Legislația în vigoare (articolul 3 din Ordonanța Guvernului 



numărul 39 din 2005), referindu-se la categoriile de producători  mai dă definiții pentru  

producător,coproducător, producător delegat, producător executiv. 

Referindu-ne la producătorii români și observând evoluția ultimilor 30 de ani putem reliefa 

câteva tendințe: 

- după 1989, în locul producătorilor era un vid (până atunci producătorii fuseseră 

studiourile de stat și casele de producție); 

- România a devenit atractivă pentru echipele străine de filmare datorită locurilor de 

filmare, prețurilor competitive, nivelului ridicat de pregătire al personalului din 

echipa de filmare. Dintre profesioniști, operatorii bine pregătiți au fost imediat 

cooptați în echipe. În timp, aceștia au rămas în relații apropiate cu producătorii și 

echipele din străinătate, fiind de încredere pentru reprezentanții acestora și, inițial de 

nevoie, au devenit producători pe plan local; 

- filmele românești intrate în circuitul festivalier câștigă premii importante și astfel 

începe deceniul 2000-2010 - al regizorilor ajunși producători, în general pentru 

propriile filme. Ei devin aproape un brand. Este cazul lui Cristi Puiu, Cristian 

Mungiu, Cătălin Mitulescu, Corneliu Porumboiu, Tudor Giurgiu, Adrian Sitaru. Ei 

sunt de asemenea și scenariștii proiectelor lor. Apar însă și producători talentați, 

dedicați, cu nume de familie ca: Solomon, Puiu, Giurgiu, Mitulescu, care aduc 

avantajul și satisfacția muncii în echipă, împreună cu cei din familie. Crește 

preocuparea pentru distribuție și pentru a face lucrurile în mod profesionist și 

utilizând know-how-ul industriei; 

- deceniul următor, începând cu anul 2010 până în prezent, continuă tendințele 

anterioare aducând convertirea la regie și producție și a unor actori talentați; 

- există  regizori seduși și trecuți de cealaltă parte a baricadei, găsind ideea de a fi 

producător foarte tentantă, într-o țară în care aceasta meserie nu și-a bătătorit deja 

cărările, așa cum declara regizorul/producător Tudor Giurgiu, după producerea 

documentarului Marele jaf comunist (2004). Alții, precum Cătălin Mitulescu, au 

devenit producători forțați de situație. Primul său film produs a fost Eu când vreau să 

fluier, fluier (2010) - pentru care a căutat inițial un producător cu care să colaboreze, 

dar nu a reușit să găsească (informații despre experiența de producător și  începuturile 

mai puțin cunoscute ale succesului său se regăsesc în Anexa 3 a prezentei lucrări);  



- apar producători la puterea feminin (extrem de apreciate în industria noastră).  

Numim aici pe Ada Solomon de la Hi Film, pe Anca Puiu de la Mandragora, pe 

Velvet Moraru de la Icon Production, pe Oana Giurgiu de la Libra Film și Hai Hui 

Film. Notabil este și exemplul Ancăi Damian, care este regizoare și își coproduce 

filmele sale. 

Un parcurs aparte îl au producătoarele Gabriela Suciu și Ana-Maria Antoci care ne-au 

împărtășit cu generozitate din experiența lor (interviuri ce se regăsesc în Anexele 4 și 

6 ale prezentei lucrări); 

- universul feminin în expansiune nu se referă doar la rolul de producătoare, ci și la 

acela de regizoare, afirmându-se tot mai multe cineaste fascinante și talentate. 

În contextul românesc considerăm necesară marcarea deosebirii dintre accepțiunea 

clasică a termenului de film independent, acela de producție în afara studiourilor și înțelesul dat 

termenului în țara noastră. O bună și succintă definiție a filmului independent este următoarea: 

„acela care nu primește finanțare de la Centrul Național al Cinematografiei”, aceasta fiind o 

interpretare românească a termenului. Deci pentru filmul românesc diferența o face independența 

față de sprijinul statului. Totuși înființarea Centrul Național al Cinematografiei a fost un punct de 

cotitură și avânt pentru industria românească de film, iar cadrul legislativ este cel care definește 

contextul de realizare a filmelor în România. Legislația relevantă cuprinde și Legea numărul 8 

din 1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe (cu modificări ulterioare), dar mai ales 

Legea cinematografiei (Ordonanța Guvernului numărul 39 din 2005, cu modificări sau 

completări ulterioare - Legea numărul 328 din 2006), Ordonanța de Urgență a Guvernului 

numărul 91 din 29 noiembrie 2016. 

Legislația ia în considerare patrimoniul cinematografic ca pe un „vector de imagine a 

țării” și acordă „importanță strategică sectorului cinematografiei”, ca sector relevant. Pune 

problema decalajului dintre potențialul creativ și aprecierea internațională a operelor 

cinematografice românești, potențial demonstrat deja. De asemenea, se recunoaște faptul că 

finanțarea filmelor și exploatarea sunt într-un blocaj care necesită dinamizarea modului de 

funcționare a producției cinematografice. De asemenea, articolul 3 din lege definește 

producătorul și finanțatorul unui film. 



În subcapitolul “Producători independenți“ amintim particularități legate de producția/ 

distribuția de scurtmetraje, de documentare și de animație și dedicăm un spațiu locului în care se 

întâlnesc producțiile indie autohtone, dar nu numai – Festivalul Internațional al Producătorilorde 

Film Independenți ( IPIFF), inițiat în anul 2006  de către Dinu Tănase președintele festivalului. 

Continuăm printr-un studiu de caz  prin care aducem în atenție, o poveste de succes a unui film 

documentar. Este vorba despre filmului Creativ, realizat de către regizoarea Ioana Grigore, 

absolventă a Masterului de Film Documentar din cadrul UNATC, în anul 2019. Povestea 

filmului, asemenea creatoarei, este plină de tenacitate, de căderi și de împliniri. O dragoste 

reciprocă s-a legat,“pe viață”, între cineastă și genul documentar (studiu de caz și interviu 

cuprins în Anexa 5 a lucrării).  

Ca și în situația de mai sus, cu credință în faptul că în începuturi stau semințele care apoi 

înfloresc minunat, am realizat următorul studiu de caz - Un portret al producătorului 

independent la debut - ce surprinde experiența producătoarei Ana Maria Antoci, în timp ce lucra 

la Fixeur și Ilegitim, ambele în regia lui Adrian Sitaru. Provocarea cea mai mare, pe lângă faptul 

că era la început de drum, era că lucra la două proiecte în paralel, cu sisteme diferite de finanțare, 

nici unul ușor, nici unul cu bugetul întreg. Producătoarea consideră că investiția, în cazul unui 

proiect independent, nu este numai în bani neapărat, ci e mai mare și nu trebuie subestimată. Este 

o investiție de timp și muncă și este chiar mai valoroasă - punct de vedere cu care rezonăm total. 

În cercetarea noastră, în subcapitolul “Profilul producătorului independent român“,  am 

continuat, cu interes pentru obținerea răspunsurilor și cu mare curiozitate, să descoperim câteva 

trăsături comune care pot intra în alcătuirea profilului producătorului independent (român), 

verificând concluziile rezultate din experiența practică pe platourile de filmare ( personală, 

precum și a producătoarelor intervievate) și anume că producătorul independent are un ridicat 

nivel de antrenament și leadership personal. 

În descrierea atribuțiilor, producătorul este adesea prezentat ca un manager de proiect. 

Din această abordare derivă obligațiile acestuia, care se încadrează în funcțiile de bază ale 

managementului: obligațiile de a previziona și furniza mijloacele financiare și tehnice necesare, 

de a organiza realizarea operei, de a coordona și conduce producerea filmului, de a controla 

activitatea. În acest demers, producătorul dă dovadă că știe să comunice, că este un bun 

colaborator, pacificator, cinstit, obiectiv, că are credibilitate, deleagă, motivează și că este 



responsabil și dăruit proiectului. Pentru cineaștii independenți, credem că este important ca 

aceștia să evolueze într-un context definit de cele ce urmează: a) chei / concepte - să opereze cu 

niște concepte-cheie potrivite scopului lor, care să le deschidă uși pe o cale strategică personală 

spre succes; b) calități / abilități - să își identifice calitățile care le potențează succesul, precum și 

altele noi, care ar face diferența în eficientizarea muncii pe termen lung și care merită a fi  

antrenate / dezvoltate; c) coordonate / repere - este necesară introducerea unor repere pe care și le 

pot lua, ca pe niște borne, ce pot fi dobândite din întâlniri și masterclass-uri ale unor mari 

personalități artistice, ori din alte evenimente de mentorat; d) proces-devenire - a fi independent 

și a realiza filme independente este o experiență de viață, presupune o transformare conștientă și 

este un proces de durată. 

Producătorul este cel care deține viziunea de ansamblu asupra proiectului și asupra 

resurselor pentru realizare, fiind pregătit întotdeauna cu strategii și planuri B, pentru situații 

neprevăzute. Hotărârea de a intra într-un proiect vine după o analiză solidă a pieței, după 

compararea cu proiecte similare și cu ceea ce a funcționat în acele cazuri. 

În continuare am încercat să identificăm câteva repere în stilul de conducere și în 

leadership-ul personal. Producătoarei Gabriela Suciu îi place să-și aleagă proiectele care o scot 

din zona de confort și care-i ridică întrebări despre lumea din jurul nostru. Este un om activ, 

deschis, care privește spre viitor și căruia îi plac oamenii cu care lucrează și proiectele în care se 

implică. Își alege proiectele în funcție de subiect și de viziunea și abilitatea regizorului de a 

realiza acel subiect. Preferă echipele restrânse, unite, în care fiecare departament colaborează 

îndeaproape cu celălalt și fiecare vine cu soluții creative și dacă regizorul știe ce vrea, ceilalți se 

mobilizează și lucrurile se întâmplă, din nimic, aproape. Mai ales că este greu, adesea 

provocator, când oamenii lucrează împreună douăsprezece ore pe zi, șase zile pe săptămână. 

Totul se rezolvă, ca și în relații, prin comunicare. Consideră esențiale, pentru un producător, 

gândirea strategică și viziunea de ansamblu. La acestea mai adaugă și determinarea personală și 

networking-ul (cunoștințe și contacte) din toate domeniile.  

Producătoarea de film Ana Maria Antoci completează profilul producătorului 

independent cu alte câteva idei. Pentru oamenii din echipă contează motivația personală, mai ales 

atunci când lucrurile sunt grele. Este responsabilitatea producătorului de a aduce oamenii 

potriviți și buni, de a face potrivirea corectă, cu atât mai mult la un film independent când marja 



de greșeli este mai mică și echipa și resursele sunt limitate. Dacă lucrurile sunt realizate corect, 

din faza de pregătire, atunci lucrurile vor merge bine. De asemenea, motivația trebuie să fie cam 

aceeași pentru toată lumea. Munca producătorului este totodată și creativă. Producătoarea de film 

Ana Maria Antoci crede într-un anumit tip de leadership, mai mult realizat by coaching, prin 

antrenare. Ea nu se vrea în control absolut, ci este canalizată pe a lua oamenii potriviți pentru 

fiecare lucru. Nu consideră că le cunoaște pe toate (și nici nu este nevoie). Consideră eficient și 

oportun să dea oamenilor încredere și mână liberă, ca să-și facă treaba.  

Personal, din lucrul cu oamenii și practica pe platourile de filmare am desprins 5 trăsături 

(calități /distincții) care caracterizează cineaștii independenți și  care contează atunci când sunt 

prezente: a) respect - pentru ceilalți, pentru tine și pentru munca ta, b)  onorarea muncii - 

onorarea actului creator și sentimentul apartenenței la o breaslă de elită, c) bucurie de muncă și 

de viață - bucurie și recunoștință pentru implicare, d) profesionalism - îndeplinirea sarcinilor cu 

răspundere și conștiență a lucrului bine făcut, a implicațiilor și a  întârzierilor (la filmul 

independent nu ai o marjă mare pentru greșeli), e) bogăție spirituală - a da sems muncii- 

exprimată prin deschiderea de a atrage lucruri, oameni, conjuncturi pentru materializare (chiar 

dacă este vorba de un buget redus). 

La acestea se adaugă încă două trăsături care acționează ca două axe: a) integritatea - spui și 

faci ceea ce ai promis și depinde de tine, lucruri pe care cei din jur contează și b)responsabilitatea 

- îți asumi contribuția ta și ți-o gestionezi. În mod frecvent la filmul independent îți asumi un 

volum mai mare de sarcini și atribuții și e necesar să te expandezi (fizic, psihic, mental, chiar 

sufletește) pentru a le îndeplini. 

Din experiența practică, am desprins și prezentat în continuare trei studii de caz, rezultate 

din lucrul la filmele de lung metraj de ficțiune, regizate de Ovidiu Georgescu. Toate cele trei 

proiecte au primit suport masiv din partea firmei Stage Expert, devenit coproducător în cazul 

primelor două și producător în cea de-a treia situație.  Fără acest sprijin, cu greu ar fi putut să fie 

realizate. Firma Stage Expert este lider pe piața românească în organizarea de evenimente și 

concerte. Beneficiază de o experiență de peste 25 de ani și de o bază logistică și de echipamente 

mai mult decât suficientă pentru realizarea unui film. Raymond Manu, producător și asociat 

Stage Expert - a declarat că filmul 3 Păzește! (2003) a fost o Aventură (cu majusculă) nebună, 

fără resurse financiare, realizat cu mult entuziasm și speranță: „… fiind cu toții în aceeași 



Românie nebună, am vrut să dovedim că se poate și fără statul la stat…” (interviu cuprins în 

Anexa 7 a lucrării). Dacă ar fi existat, bugetul filmului s-ar fi ridicat la aproximativ 250.000 de 

dolari americani (aproape 1 miliard de lei). Filmul a avut premiera în luna martie a anului 2003 și 

a fost inclus în pre-selecția festivalului Sundance. În timpul filmărilor a fost elaborat și semnat 

Manifestul Concesia, care descrie exact atmosfera în care s-a făcut filmul și îndeamnă pe toți cei 

implicați în realizarea filmelor independente să accepte cu entuziasm privațiuni similare și să nu 

renunțe la actul artistic. (Anexa 1 a lucrării). Realizatorii aplică rețeta minimalistă chiar din titlu, 

preferând cifra în locul formei literale a numeralului. Filmul face parte din noua stilistică a 

cinematografului românesc (este realizat în perioada 2000-2003), înfățișând o lume în tranziție 

economică, dar mai ales morală. 

Filmul Ultimul Zburător (2014) este un basm urban contemporan, realizat în dorința de a 

aduce în actualitate marile povești/mituri românești și este inspirat din mitul Zburătorului. 

Aceasta întreprindere își are rădăcini în cea anterioară și a avut echipa compusă din aproximativ 

aceeași jucători-cheie, astfel regizorul și scenaristul Ovidiu Georgescu, prin Visual Art Center, a 

fost și producătorul. Stage Expert a fost coproducător pe partea de echipamente. Și acest film s-a 

născut împreună cu un manifest: Manifestul Promissum, care are în centru apelul la cunoașterea, 

păstrarea și menținerea în existență a valorilor și tradițiilor autentice aparținând spațiului 

românesc. (Anexa 2 a lucrării). Motto-ul manifestului este Îndrăzniți să credeți! 

 Includem în aceste studii de caz și referiri la realizarea filmului Dirijorul tăcerilor 

datorită unor similitudini a condițiilor de filmare.  Proiectul s-a filmat în vara anului 2019. Este 

un film de actualitate dar, din nou, ca și la cele anterioare, are un scenariu rotund și destul de 

multe personaje. Filmul cuprinde și un număr de secvențe de epocă, în pregeneric. Proiectul este 

unul câștigător la concursul Centrului Național al Cinematografiei, de această dată, dar trecut 

printr-un proces mai anevoios, prin care și-a schimbat producătorul și a ajuns, din nou, în 

vecinătatea Stage Expert, de această dată în rol de producător plin.  

Din cauza acestor permutări, a fost nevoie de repoziționări și în cadrul  echipei, și de 

reluarea prospecțiilor, filmul fiind oprit temporar la un moment dat. Au fost schimbări de locații, 

ceea ce a costat timp și bani. Din anumite puncte de vedere, condițiile de realizare și marja 

financiară de mișcare au semănat cu cele de la filmele anterioare. Ceea ce a făcut diferența 



pentru echipa implicată în realizarea filmului a fost exact antrenamentul de pe platourile de 

filmare independente. Filmul are programată premiera în toamna anului 2021. 

La finalul călătoriei întreprinse alături de cineaștii independenți și de filmele lor, căutând 

să  găsim motivațiile din spatele muncii lor, dar și ingrediente ale unei “rețete a succesului” unui 

proiect cinematografic, concluzionăm următoarele: dansăm, încă de la apariția cinematografiei,  

între dependent și independent; finanțarea filmului este o etapă extrem de importantă, care dă 

tonul întregii materializării a proiectului; din punct de vedere economic, filmul este un produs 

atipic, unicat, iar, din punct de vedere al politicilor culturale, filmul este un act de cultură; pentru 

publicul căruia i se adresează filmul, acesta este o marfă, dar și un serviciu (o modalitate de 

petrecere a timpului liber) și este corelat cu obiceiurile de consum; publicul are așteptarea să fie 

mereu surprins, sedus, de poveștile propuse pe ecran, astfel încât succesul unui film este un 

adevărat proces (și  un sistem viu) - este rezultatul muncii creatoare a realizatorilor, dar și ceea ce 

se naște din dinamica întâlnirii cu publicul său. Pentru un bun start al unui proiect cinematografic 

și al unui cineast debutant am încercat aducerea în atenție a delimitării noțiunilor de investitor 

(investiție), finanțator (finanțare), producător (producție) și al poziționării și muncii specifice 

fiecăruia în parte. O altă concluzie importantă a lucrării este aceea că pe lângă cunoaștere, talent 

și networking, munca asiduă, pasiunea pentru cinema, motivația personală și un ridicat nivel de 

leadership personal caracterizează și e necesar cineastului independent.  
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