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Rezumat 

 

 

Într-o perioadã de perpetuă instabilitate economicã şi de repercusiuni a 

transformãrilor survenite în Uniunea Europeanã în urma crizei economice, s-a 

încercat de-a lungul anilor căutarea unor metode de echilibru pe toate planurile. 

Pentru industria cinematograficã din spațiul european, dificultățile economice, 

scăderea puterii de cumpărare a banilor și competiția cu alte metode de 

divertisment, duce pe de o parte la scăderea investițiilor private în domeniu, iar 

pe de altă parte la scăderea numărului de spectatori și a încasărilor.  

Având formare matematică la bază, am pornit în această călătorie de a 

înțelege producția și distribuția cinematografică actuală emițând o teorie, aceea 

că nu putem vorbi de o industrie cinematografică românească și, în aceeași idee, 

nici una pur europeană. Pentru a dovedi aceasta, am recurs la metoda reducerii 

la absurd, care prin presupunerea contrariului concluziei, se aduc raționamente 

logice care ne vor aduce la o concluzie care contrazice un adevăr, o teoremă deja 

cunoscută, dovedind implicit că teoria principală este adevărată. 

Așadar, am început prin a presupune că teoria mea este falsă și că putem 

vorbi de o industrie cinematografică românească. Pentru a ajunge la concluzia 

care să dovedească faptul că teoria este falsă, am început o îndelungă 

investigație argumentată, urmărind un parcurs istoric, analzând statistici, 

practicându-mi meseria de producător și distribuitor și intervievând oameni care 

au ajuns foarte departe în domeniu. 



Primele argumente care contraziceau teroria au fost încasările scăzute din 

exploatarea filmelor care nu reușesc să acopere investiția inițială și numărul în 

scădere al spectatorilor din sălile de cinema de la an la an. Acestea puteau indica 

o cerere în scădere, respectiv o industrie care nu se autosusține, ceea ce ar 

contrazice enunțul inițial și ar dovedi teoria. Dar, privind mai departe, se fac mai 

multe filme ca oricând, deși avem semnificativ mai puține săli de cinema și mai 

puțini spectatori. Noua teorie ar fi că putem vorbi de o evoluţie culturalã, mai 

puţin de o industrie profitabilã. Și atunci, de unde resursele pentru a face 

filmele?  

Coproducţia vine ca un colac de salvare pentru ţãrile cu cinematografii nu 

foarte dezvoltate, cu teritorii de distribuție limitate sau cu forme de finanţare 

insuficiente. Este o alternativã de a face film în ciuda situaţiilor actuale 

nefavorabile.  

Analizând și înțelegând parcursul istoric al coproducțiilor 

cinematografice, de la nașterea lor neoficială în urma celui de-al doilea război 

mondial și a planului Marshall, până la necesitatea lor actuală, am considerat 

beneficã o lucrare care sã funcţioneze ca un manual pentru realizarea unei 

coproducţii eficiente (win-win), luând în considerare faptul cã existã foarte 

puţine scrieri de specialitate, care sã ghideze şi sã uşureze munca tinerilor 

producãtori. Aceastã perioadã este mai mult decât potrivitã pentru exploatarea 

acestei metode, datã fiind lãrgirea spaţiului Uniunii Europene, care reprezintã un 

mare sprijin pentru industrie, introducerea monedei euro şi, mai important, 

atenţia care a fost aţintitã asupra cinematografiei româneşti în urma reuşitelor 

noului val de cineaşti români şi a premiilor aduse de aceşia acasã de la 

festivaluri.  

Anual, aproximativ 250 de filme de lung metraj din Europa sunt realizate 

în coproducţie. Producãtorii care au optat pentru aceastã variantã au beneficiat 

de oportunitãţi financiare crescute, şi-au redus riscurile investiţiei şi şi-au 

asigurat mãrirea şanselor de distribuţie şi exploatare a produsului final. Este 



adevãrat cã aceastã metodã de a face film nu se pliazã pe orice proiect. Aceastã 

opţiune atrage odatã cu ea noi responsabilitãţi şi automat noi probleme, cu care o 

singurã companie de producţie poate nu s-ar fi confruntat. Spre exemplu, 

neînţelegeri între membrii echipelor provenind din spaţii culturale sau 

naţionalitãţi diferite, probleme de comunicare, de limbã, provocãri în respectarea 

termenelor limitã şi a condiţiilor contractuale a tuturor instituţiilor implicate. 

Existã întotdeauna cele douã feţe ale monedei, iar, pentru a lua decizia potrivitã, 

este foarte importantã cunoaşterea opţiunilor şi a implicaţiilor.  

Aceastã lucrare vine sã punã în luminã avantajele şi dezavantajele 

coproducţiei, condiţiile necesare aplicãrii, fondul legislativ şi organele implicate 

în dezvoltarea acesteia, elementele constitutive şi paşii de urmat pentru a realiza 

un astfel de produs cinematografic, toate acestea din punct de vedere al 

producãtorului român interesat de o coproducţie internaţionalã.  

Ideea şi necesitatea unei astfel de lucrãri am descoperit-o în urma unei 

cereri de parteneriat într-o coproducţie independentã multinaţionalã (Germania, 

Elveţia, Austria, Ungaria, România) pentru mediu-metrajul Der Schrei 

(Strigãtul), scris, regizat şi produs de Valentin Merz (Germania) în 2011. Am 

spus coproducţie independentã deoarece filmul nu a fost realizat prin 

parteneriatul unor case de producţie din ţãrile respective, ci prin colaborarea de 

comun acord şi din venituri proprii a unor persoane fizice din fiecare stat 

implicat. În acel moment nu ştiam despre Convenţia europeanã pentru 

sprijinirea coproducţiilor sau despre posibilitatea aplicãrii la anumite surse de 

finanţare care ne-ar fi putut ajuta.  

Filmul prezenta declinul unei relaţii de cuplu în timp ce cei doi sunt 

nevoiţi sã fugã din Germania în România dupã ce unul din ei sãvârşise o crimã 

accidental. Implicarea coproducãtorilor consta în gãsirea şi asigurarea 

urmãtoarelor elemente: a locaţiilor de filmare în ţara delegatã, a locurilor de 

cazare, a cateringului, a echipei de imagine şi a celei de sunet (+aparatura de 

sunet), a figuraţiei şi a obiectelor de decor şi recuzitã de joc.      



Deşi filmarea s-a încadrat în program, nu au existat zile suplimentare de 

filmare, iar echipa de filmare a plecat mulţumitã şi împãcatã. De-a lungul 

pregãtirilor şi turnãrii efective au apãrut însă neînţelegeri datorate limbii, a 

distanţei şi a dificultãţilor de comunicare permanentã când echipa principalã 

(regizorul şi actorii principali) erau deja în filmare în altã ţarã partenerã.  

Aceastã experienţã adãugatã participãrii în 2009 la workshop-ul Summer 

Media Studio (organizat anual în Lituania), în care, în calitate de regizor, am 

lucrat la realizarea unui documentar de scurtmetraj intitulat Three Garages Man, 

cu o echipã provenind din diferite ţãri europene (România, Bulgaria, Lituania, 

Letonia, Spania, Italia), m-a ajutat sã înţeleg ce înseamnã un proiect 

multinaţional, descoperind cã diferenţele culturale şi lingvistice aproape 

întotdeauna vor produce probleme, dar prin deschiderea faţã de noi viziuni îţi 

poţi face parteneri de încredere şi poţi realiza ceva ce singur nu ai fi reuşit.  

Mi-am dedicat perioada masteralã documentãrii şi specializãrii în 

domeniul producţiei, coproducţiei şi distribuţiei, cãlãtorind prin festivaluri cu 

filmele produse în facultate şi cunoscând oameni care m-au putut îndruma spre 

specializãri şi workshop-uri în strãinãtate, luând interviuri persoanelor avizate pe 

care le întâlneam şi încercând sã valorific fiecare întâlnire prin obţinerea de 

informaţii şi secrete din spatele marilor filme de festival.  

Printre programele de dezvoltare profesională sau informare la care am 

participat se numãrã şi: 

- Conferinţa anualã "Regional Forum - the annual conference for the film 

industry in Southeast Europe", organizatã în cadrul Festivalului de Film din 

Sarajevo, Bosnia şi Hertzegovina, 28 iulie 2011;    

- Zilele franco-române ale audiovizualului şi cinematografiei (tema: Revoluţia 

digitalã), 20-21 octombrie 2011, Bucureşti; 

- „Making Waves” workshop de distribuţie şi marketing, 13-17 februarie 

2012, Berlin, Germania, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Berlin, 



organizat de London Film School, în parteneriat cu La femis, dffb, ESCAC 

Barcelona şi UNATC şi finanţat prin programul Media al Uniunii Europene; 

- Training workshop of the Co-Production Prize at the Sofia Meetings 2012 

din cadrul celei de-a 16-a ediţii a Sofia International Film Festival, 25-18 

martie 2012, Sofia, Bulgaria.Focus Black Sea and Caucasus: Training for 

short and documentary projects with the support of the Robert Bosch 

Stiftung; 

- Workshop Alby James, proiect iniţiat de Atât!(prima platformã cross-media 

din România) în colaborare cu UNATC; 

- Midpoint programme – Cetral European Script Center – primul workshop 

16-23 iunie 2012 în Trencianske Teplice în cadrul Art Film Fest IFF, 

Slovacia, iar al doilea workshop 25 august-2 septembrie 2012, în Praga, 

Republica Cehã; 

- Sarajevo Talent Campus şi Sarajevo Talent Campus Pack &Pitch (cu 

proiectul de scurtmetraj Mr. Moonlight, regizor Andreea Cristina Borțun), 7-

14 iulie 2012, în cadrul Sarajevo Film Festival, realizate cu sprijinul Berlin 

International Film Festival şi Berlinale Talent Campus. 

- Adapting for Cinema Lab, Torino, Italia, 25-28 noiembrie 2013 

- Programul miniMidpoint, 11-17 octombrie 2013, Praga, Cehia (cu proiectul 

de lung metraj: A day off, regizor Andreea Cristina Borțun) 

- Robert Bosch Stiftung Co-Production Prize for Eastern Europe, 13-17 aprilie 

2013, în cadrul goEast Film Festival din Wiesbaden, Germania (cu proiectul 

de scurtmetraj Mr. Moonlight, regizor Andreea Cristina Borțun) – câştigãtor 

al Menţiunii Speciale a Juriului 

- Euro Connection – European Short Film Co-Production Forum, 3-7 

februarie 2013, în cadrul Festivalului de Film de la Clermont Ferrand, Franţa 

(cu proiectul de scurtmetraj Mr. Moonlight, regizor Andreea Cristina 

Borțun); 



- Programul Adapting for Cinema Lab, Londra, Marea Britanie, 5-8 martie 

2014 și Budapesta, Ungaria 14-17 aprilie 2014 

- Programul Nisi Masa, European Short Pitch, Luxembourg, 28 februarie – 2 

martie 2014; 

- Berlinale Talents 2014, 8-13 februarie 2014, Berlin, Germania în cadrul 

Festivalului de Film de la Berlin; 

- Zilele Filmului Românescîn cadrul Bristol Encounters Film Festival, Bristol, 

Marea Britanie, 18-19 Septembrie 2015 

- FOCUS – The Meeting Place for International Production, 6-7 decembrie 

2016, Londra, UK 

- CinEast Pro Workshop, 16-18 octombrie 2016, Luxembourg, Luxembourg 

- International Film Students Meeting Awards din cadrul San Sebastian Film 

Festival, 16-24 septembrie 2016, San Sebastian, Spania 

- Programul Less is More 2017, 3 etape (Belgia, România, Franța), workshop 

de dezvoltare de scenarii de film cu buget redus 

- European Short Pitch – Forumul de Coproducție, organizat de Nisi Masa, în 

Poznan, Polonia, 23-25 martie 2018 

În momentul în care am început să scriu această lucrare diferența de 

finanțare prin coproducție dintre un scurtmetraj și un lungmetraj era 

semnificativă, platformele pentru formatul scurt nu erau atât de variate iar 

metodele de exploatare limitate la rândul lor erau motive suficiente pentru 

finanțatori să evite acest format. Noile tehnologii și moduri de consum ale 

audiovizualului au venit cu noi oportunități și cred cu tărie că ne îndreptăm spre 

o renaștere a acestui format.  

Pentru a oferi o exemplificare de închegare a unei coproducții, de la 

formare până la exploatarea finală am ales un proiect personal de scurtmetraj, 

Love Locker (2016), în regia Andreei Cristina Borțun, realizat în coproducție 

între Atelier de Film (România) și Haiku Films (Franța). 



 Filmul, ca produs, poate fi privit din douã puncte de vedere: artistic şi 

economic. Cele douã laturi sunt strâns legate şi interdependente, transformând 

filmul într-un produs distinct pe piaţa economicã şi unicat în domeniul creaţiei 

artistice. Pentru realizarea efectivã a produsului, e nevoie de creativitate 

artisticã, de potenţial intelectual,de ajutorul tehnologiei (aparaturã) şi de un 

numãr semnificativ de persoane implicate, astfel cã nu putem realiza un film 

fãrã mijloace de finanţare.  

 Elementul cheie în obţinerea finanţãrii şi administrarea acesteia de-a 

lungul procesului de creaţie este producãtorul, definit prin legislaţia românã ca 

„persoana fizicã sau juridicã care organizeazã şi furnizeazã mijloacele tehnice şi 

financiare necesare pentru realizarea operei cinematografice”.Aşadar, 

producãtorul este liantul între latura artisticã şi cea economicã, este cel care face 

ca ideea scenaristului şi concepţia regizorului sã prindã viaţã.  

 Înainte de a vorbi de forme de finanţare, trebuie sã amintim cel mai 

important instrument de lucru al producãtorului: devizul. care reprezintã piesa 

financiarã care stã la baza oricãrui proiect cinematografic, el fiind „rezultatul 

unei activitãţi laborioase de estimãri la baza cãrora factorii esenţiali sunt 

dimensionarea realistã a cheltuielilor cât mai aproape de necesarul efectiv şi 

corelarea cu potenţialul gradului de acoperire a acestora prin vânzarea filmului 

pe piaţa internã şi externã”. Odatã realizat devizul estimativ al cheltuielilor, 

producãtorul îşi poate da seama de suma necesarã pentru realizarea filmului. În 

funcţie de aceastã sumã poate analiza opţiunile de finanţare.  

 În cazul României, principala sursã de finanţare este sprijinul acordat de 

stat, dintr-un Fond cinematografic aflat la dispoziţia Centrului Naţional al 

Cinematografiei. Acest sprijin este acordat proiectelor câştigãtoare în urma unui 

concurs, de tip finanţare directã prin ajutor selectiv, fiind denumit „credit 

rambursabil fãrã dobândã”. Suma primitã de la stat nu poate acoperi întregul 



deviz, astfel cã producãtorul trebuie sã gãseascã alte surse de finanţare adiţionale 

prin parteneriate cu alte companii producãtoare sau televiziuni, contracte de pre-

vânzare a filmului, împrumuturi din partea distribuitorului ş.a.m.d. 

 Coproducţia cinematograficã reprezintă adesea o soluţie de completare a 

bugetului necesar şi poate suplimenta ajutorul oferit de stat. Prin coproducţie 

înţelegem producţia cinematograficã realizatã prin colaborarea unor studiouri 

cinematografice din douã sau mai multe ţãri. Pe lângã creşterea finanţãrii, 

coproducţia aduce cu sine o piaţã de distribuţie şi exploatare a filmului mult mai 

largã şi contribuie la consolidarea identitãţii culturale europene. 


