
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 din regiune, 

printre care: Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Moldova, Macedonia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Kosovo, 
Muntenegru, Macedonia şi Bosnia.  
 
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 
 

 

 

  
 

 
 

HBO România anunţă juriul celei de-a 13-a ediţii a Concursului Naţional de Scenarii 
- 2013 - 

  
 
Concursul Naţional de Scenarii iniţiat de HBO şi organizat în parteneriat cu Asociaţia Pentru 
Promovarea Filmului Românesc îşi propune să găsească şi să promoveze noi nume în industria 
românească de film. HBO România are convingerea că TIFF va asigura o bună expunere finaliştilor 
Concursului Naţional de Scenarii. 
 
Juriul Concursului Naţional de Scenarii pentru secţiunea documentar este următorul: 
 

 Cristina Corciovescu – Critic de film  

 Alexander Nanau - Regizor 

 Ana Maria Sandu – Scriitor / Jurnalist 

 Aurelian Nica – Original Production Manager HBO  

 Mihai Chirilov – Director TIFF / Critic de film  
 

Membrii juriul Concursului Naţional de Scenarii pentru secţiunea de scurt şi lung metraj sunt: 
 

 Cristina Corciovescu – Critic de film  

 Gabriela Ceuţă - Development & Research Manager HBO 

 Ana Maria Sandu – Scriitor / Jurnalist 

 Mihai Chirilov – Director TIFF / Critic de film  

 Lucian Georgescu – Regizor / Scenarist  
 

Toate înscrierile pentru Concursul Naţional de Scenarii - Ediţia 2013 se pot face numai prin 
intermediul site-ului www.hbo.ro/concursscenarii. Aici poate fi găsit şi regulamentul complet pentru 
toate cele trei secţiuni ale concursului. 
 
Premiile oferite de către HBO România în cadrul Concursului Naţional de Scenarii sunt următoarele: 
 

 ”Premiul HBO  - 3 zile la TIFF” va fi pus la dispoziţia celor 9 (nouă) finalişti ai celor trei categorii  

 ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lung metraj” - 3000 USD 

 ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj” - 1500 USD 

 ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de documentar” - 2000 USD 
 
Înscrierile în concurs se pot face până la data de 1 aprilie, ora 11:00 pe site-ul dedicat 
concursului. 

http://www.hbo.ro/concursscenarii

