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 Stimată Doamnă/Stimate domn, 

 

 Avem deosebita plăcere să vă invităm la Conferința  
"Dezvoltarea sustenabilă a industriei cinematografice din 
România" care va avea loc în Bucureşti, Palatul Parlamentului 
Sala "Drepturile Omului" pe data de 2 aprilie 2019, fiind 
organizată de Comisia Natională de Strategie şi Prognoză (CNSP). 
 Obiectivul Conferinței este de a facilita dialogul şi schimbul 
de opinii şi bune practici cu privire la modalităţile de sprijin a 
industriei cinematografice, în scopul maximizării efectului 
multiplicator în acest sector, dar şi în cele conexe. 

 Pe parcursul conferinţei se va dezbate cadrul legal actual de 
la nivel naţional şi european, pentru promovarea unor 
recomandări și soluții eficiente pentru îmbunătățirea cadrului 
legislativ în acest domeniu. 

 Evenimentul îşi propune să reunească înalţi oficiali ai 
Guvernului, reprezentanţi ai CNSP şi ai Comisiei de Film, precum 
şi specialişti din domeniul cinematografiei din România şi din 
străinătate. 

 Înscrierea participanţilor se va deschide la ora 9:00. 
Evenimentul va începe la ora 9:30. Pentru informarea 
dumneavoastră anexăm un proiect al agendei. 

 

 Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte 

Ion GHIZDEANU 
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DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A 
 INDUSTRIEI CINEMATOGRAFICE DIN ROMÂNIA 
Palatul Parlamentului, sala "Drepturile Omului" 

Bucureşti, 2 aprilie 2019 
 
 

900 - 930  Înregistrarea participanţilor 

 

930- 1030  Panel de deschidere 

• Mesaj Prim-Ministru 

• Aprecieri asupra programului românesc -  Stan Mc Coy, 
Preşedinte Asociaţia Americană a Producătorilor de Film  

• Industria cinematografică în România - Valer-Daniel 
Breaz, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale -  tbc 

• Iain Smith, Producător - Marea Britanie 

 
1030 - 1100  Pauză de cafea 

 

1100 - 1230  Panel 1 - Sprijinul producţiei cinematografice din 
România 

Moderator - Mihaela Mitroi - expert independent 

• Cadrul legislativ la nivel european - Alis Bărbulescu, 
director Consiliul Concurenţei 

• Cadrul legislativ la nivel naţional - Ion Ghizdeanu, prof. 
univ. dr., Preşedinte CNSP 

• Succesul schemei de ajutor de stat destinată industriei 
cinematografice - Călin Stănculescu, critic de film, 
Preşedintele Comisiei de Film din România  

• Întrebări şi răspunsuri 
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1230 - 1330   Panelul II - Opinii ale participanţilor cu privire la 
programele guvernamentale pentru industria cinematografică  

Moderator - Horea Corneliu Murgu  - prof. univ. UNATC, membru 
al Comisiei de Film din România  

• Opinii despre schema de ajutor de stat din partea 
beneficiarilor 

• Propuneri ale participanţilor pentru noi modalităţi de 
sprijin a industriei cinematografice 

 
1330 - 1430   Pauză de prânz 

 

1430 - 1630   Panelul III - Atractivitatea şi avantajele 
competitive ale României pe piaţa producţiei de televiziune 
şi film 

Moderator - Adrian Titieni - prof. univ. dr., membru al Comisiei 
de Film din România 

• Modificări recente ale schemei de ajutor de stat - Mihaela 
Mitroi - expert independent 

• Rezultate semnificative şi avantaje obţinute din proiectele 
aprobate de Comisia de Film din România - Alexandru 
Sterian - operator imagine, doctor în cinematografie şi 
membru al Comisiei de Film din România 

• Alte programe guvernamentale de care poate beneficia 
cinematografia (Fondul de Dezvoltare şi Investiţii) - Ion 
Ghizdeanu, prof. univ. dr., Preşedinte CNSP 

• Întrebări şi răspunsuri 
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