
Despre HBO România 
 
Home Box Office, cea mai cunoscută reţea de televiziune premium din Statele Unite, oferă canale de televiziune premium, precum şi canale 
pentru segmentul de bază.  
HBO Central Europe – deţinut de Home Box Office Inc. – difuzează în acest moment programe de televiziune premium în 14  ţări, printre care: 

Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Moldova, Macedonia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Kosovo, Muntenegru şi Bosnia. 
 
HBO Europa Centrala ofera canale HBO SD si HD, serviciile HBO On Demand si HBO Go in Olanda prin HBO Olanda. 
 
În România, HBO oferă canale TV cu conţinut premium – HBO, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, precum şi HBO HD, canal de tip digital.   
 
HBO şi Cinemax aduc cele mai mari succese de piaţă, blockbustere, seriale originale premiate, evenimente în exclusivitate şi vedete direct în 
casele abonaţilor. HBO şi Cinemax difuzează non-stop programe neîntrerupte de publicitate. 
 
Sediul HBO România se afla în Bucureşti. 
 
Pentru informaţii suplimentare:  
Ofelia Năstase, email: ofelia.nastase@hbo.ro , tel: 021 307 7777, mobil: 0735 001 790 
 

 

 
 
 
 
 

 
Finaliştii Concursului Naţional de Scenarii 

  organizat de  
HBO România în parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) 

 - Ediţia 2013 -  
 
 
 

Bucureşti, 20 mai 2013 - Juriile Concursului Naţional de Scenarii au desemnat finaliştii ediţiei 
din acest an. Au fost selectate 9 scenarii finaliste, toţi autorii lor fiind câştigători ai Premiului 
HBO - 3 zile la TIFF. 
 
Anunţarea câştigătorilor celor trei secţiuni se va face sâmbătă, 8 iunie, în cadrul galei de decernare a 
premiilor celei de-a douăsprezecea ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), ce 
urmează să se desfăşoare la Cluj-Napoca, în perioada 31 mai -9 iunie 2013. 
 
Finaliştii celor 3 secţiuni, în ordine aleatorie, sunt: 
 
Pentru categoria scenariu de scurtmetraj: 
 

 Radu Bărbulescu, cu scenariul „Dispozitivul 0068”  

 Teodor Bârsan, cu scenariul „Se anunţă cod galben de caniculă”  

 Violeta Floricica, cu scenariul „Un car de visuri”  

  
Pentru categoria scenariu de lungmetraj: 
 

 Toma Bogdan, cu scenariul „Reparaţia”  

 Ştefan Mircea, cu scenariul „Frânt, frântă”  

 Liviu Surugiu, cu scenariul „Îngheţul”  
 

Pentru categoria scenariu de documentar: 
 

 Tania Cucoreanu, cu scenariul „Anatol Mătăsaru”  

 Andrei Victor Sibisan, cu scenariul „Hard Gaming Romania”  

 Marius Iacob, cu scenariul „Despre starea de bine” 
 
Premiile oferite de către HBO România în cadrul Concursului Naţional de Scenarii iniţiat de HBO 
România şi realizat în parteneriat cu TIFF (Festivalul Internaţional de Film Transilvania) sunt 
următoarele: 

 

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lung metraj este în valoare de 3000 
USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, 
premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia. 

 

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj este în valoare de 1500 
USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, 
premiul oferit urmează a fi împărţit în mod egal între aceştia. 
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Home Box Office, cea mai cunoscută reţea de televiziune premium din Statele Unite, oferă canale de televiziune premium, precum şi canale 
pentru segmentul de bază.  
HBO Central Europe – deţinut de Home Box Office Inc. – difuzează în acest moment programe de televiziune premium în 14  ţări, printre care: 
Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Moldova, Slovenia, Croaţia, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia şi Bosnia. 
 
HBO Europa Centrala ofera canale HBO SD si HD, serviciile HBO On Demand si HBO Go in Olanda prin HBO Olanda. 
 
În România, HBO oferă canale TV cu conţinut premium – HBO, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, precum şi HBO HD, canal de tip digital.   
 
HBO şi Cinemax aduc cele mai mari succese de piaţă, blockbustere, seriale originale premiate, evenimente în exclusivitate şi vedete direct în 
casele abonaţilor. HBO şi Cinemax difuzează non-stop programe neîntrerupte de publicitate. 
 

Sediul HBO România se afla în Bucureşti. 
 
Pentru informaţii suplimentare:  
Ofelia Năstase, email: ofelia.nastase@hbo.ro , tel: 021 307 7777, mobil: 0735 001 790 

 

  

 

 

 Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de documentar este în valoare de 2000 
USD. În cazul în care scenariul declarat câştigător este realizat de mai mulţi autori, 
premiul oferit urmează a fi împărtit în mod egal între aceştia. 

 

 Premiul HBO  - 3 zile la TIFF va fi pus la dispoziţia celor 9 (nouă) finalişti ai celor trei  
categorii şi constă în următoarele: 3 zile de festival ale căror costuri vor fi acoperite 
integral (pe lângă cazare şi transport, acest pachet include şi accesul gratuit al finaliştilor 
la toate proiecţiile şi invitaţii VIP la evenimentele speciale ce vor avea loc în aceste zile). 

 
Pentru secţiunile lung si scurt metraj, finaliştii au fost desemnaţi de juriul format din: 
 

 Cristina Corciovescu – Critic de film  

 Gabriela Ceuţă - Development & Research Manager HBO 

 Ana Maria Sandu – Scriitor / Jurnalist 

 Mihai Chirilov – Director artistic TIFF / Critic de film  

 Lucian Georgescu – Regizor / Scenarist 
 

Pentru secţiunea documentar, finaliştii au fost desemnaţi de juriul format din: 
 

 Cristina Corciovescu – Critic de film  

 Alexander Nanau – Regizor  

 Ana Maria Sandu – Scriitor / Jurnalist 

 Aurelian Nica – Original Production Manager HBO  

 Mihai Chirilov – Director artistic TIFF / Critic de film  
 

 


