
Rǎspunsuri la câteva intrebǎri  : 

1.  Cine poate candida ? 

Camera9 este un program destinat studenţilor şi masteranzilor din cadrul facultăţilor de film din 

România, indiferent de forma de învăţământ (public sau privat) şi absolvențior din 2016 ai acestor 

facultăţi. 

2. În ce constǎ aplicaţia ? 

Participanţii trebuie să completeze un formular on line de înscriere, care poate fi gasit pe site-ul 

www.scena9.ro in Sectiunea Proiector.  

Completarea formularului de înscriere implică acceptarea regulamentului proiectului. Fiecare 

participant trebuie să încarce in site, în afară de formularul de înscriere, un dosar al proiectului 

cinematografic care să conţină: 

- Scenariul de film de ficţiune, întocmit astfel încât să rezulte un scurtmetraj de minim 9 – maxim 

15 minute (inclusiv genericul). 

- Rezumatul scenariului – maxim o jumătate de pagină.  

- Concepţia regizorală, care să includă motivaţia regizorală, aprecierea stilului şi a laturii vizuale a 

filmului  - maxim o pagină. 

- Numele producătorului sau a persoanei desemnate ca producător 

- Documente care să ateste calitatea de student sau masterand a realizatorului (ex: legitimaţie de 

student vizatǎ la zi, adeverinţa de absolvire a studiilor în 2016) 

 

3. Câte proiecte poate depune un autor ? 

Un participant poate să înscrie mai multe proiecte în competiţie, cu condiţia să completeze formularul 

de înscriere separat pentru fiecare proiect în parte. Cu toate acestea, acelaşi participant nu poate fi 

declarat câştigător pentru mai multe proiecte cu care a participat în competiţie.  

4. Când şi cum se acordǎ premiile ? 

Organizatorii pun la dispoziţia fiecăruia dintre câştigătorii competiţiei un pachet de beneficii care 

constau în : 

- suma de 2000 EUR, sub formă de premii, pentru realizarea fiecărui scurtmetraj în parte. În cazul 

în care juriul competiţiei decide selectarea unui număr de proiecte mai mic decât cel de 9 pe care 

http://www.scena9.ro/


şi l-a propus iniţial, sumele rezultate din această diferenţă vor fi repartizate, în mod egal, către 

câştigătorii competiţiei. Bursa se va acorda în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea 

câştigătorilor (anunţarea selecţiei finale).   

Câştigătorii competiţiei sau reprezentaţii acestora, desemnaţi prin procură autentificată, vor ridica 

premiile de la sediu Asociaţiei Cinemascop, str. Intrarea Serdarului nr. 5, sector 1, Bucureşti. 

Persoana de contact: Tudor Reu. 

- următoarele servicii (pe toată perioada concursului):  

Consultanță scenariu realizată de Cristian Mungiu 

Consultanță producţie film realizată de Tudor Reu 

Consultanță editare film realizată de Mircea Olteanu 

 

5. Care este calendarul derularii premiilor ? 

În perioada 5 iulie – 1 septembrie 2016, doritorii sunt invitaţi, prin apelul la participare, să trimitǎ 

dosarul şi formularul de participare prin intermediul site-ului scena9.ro 

În perioada 1 – 9 septembrie 2016, juriul va decide selecţia finală a competiţiei.  

În perioada 9 – 10 septembrie 2016, Organzatorii vor da publicităţii numele câştigătorilor selectaţi de 

către juriul competiţiei. Competiţia îşi propune selectarea a maxim 9 proiecte cinematografice, dar 

juriul competiţiei are dreptul să decidă numărul final de câştigători, în funcţie de calitatea proiectelor 

cinematografice depuse. 

În perioada 10 septembrie – 10 octombrie 2016, are loc realizarea scurtmetrajelor care au la bază 

dosarul de proiect înscris în competiţie 

6. În ce constă programul de mentorat ?  

Realizatorii proiectelor cinematografice din selecția finalǎ vor beneficia de următoarele servicii (pe 

toată perioada concursului): 

Consultanță scenariu realizată de Cristian Mungiu 

Consultanță producţie film realizată de Tudor Reu 

Consultanță editare film realizată de Mircea Olteanu 



7. Care este termenul de înscriere ? 

5 iulie – 1 septembrie 2016 – apel la participare; depunere dosar cu proiectul cinematografic. 

8. Ce se intamplǎ cu materialul finit ? 

Organizatorii vor asigura consultanța realizatorilor din selecţia finală pentru ca aceştia să-şi înscrie 

scurtmetrajele în competiţiile de profil din cadrul Festival de Cannes 2017. 

 

9. Criterii de descalificare / retragere a premiului ? 

Orice participant la competiţia de proiecte cinematografice Camera9  care nu respectǎ întocmai toate 

termenele şi condiţiile din regulamentul competiţiei va fi descalificat. De asemenea, în cazul în care 

organizatorii gǎsesc orice dovadǎ cǎ proiectul cinematografic depus nu este original şi realizatorul nu 

deţine drepturile de autor pentru proiectul cinematografic depus, participantului respectiv i se va 

retrage premiul acordat. 

10. Câte minute trebuie să aibă filmul? Sunt descalificat dacă am mai puțin/mai mult? 

Fiecare film trebuie sǎ aibǎ minim 9 – maxim 15 minute, condiţie prezentǎ în regulamentul 

competiţiei. Participanţii care nu respectǎ termenele şi condiţiile din regulamentul competiţiei vor fi 

descalificaţi. 

11. Poate să fie film de animație sau documentar? Cui mă adresez dacă am întrebări 

suplimentare? 

Proiectul cinematografic depus trebuie sǎ fie exclusiv film de ficţiune, condiţie inclusǎ în 

regulamentul competiţiei. Pentru întrebǎri suplimentare, iti stǎm la dispozitie la adresa 

camera9@scena9.ro  
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