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Programul evenimentului din 23 septembrie 2017 
 


ora 19:00 - sosire actori si echipa la Cinematograf,  


ora 19:30 - proiectie film  


ora 21:00 - sesiune intrebari si raspunsuri din partea publicului, urmata de sesiune de foto si 


autografe pe afisul evenimentului sau flayere 


ora 22:00 - cocktail privat cu Marcel Iures si reprezentantii administratiei locale  precum si 


personalitati culturale din Craiova (invitatii primariei) 



mailto:office@obliquemedia.ro











RADEF”ROMANIAFILM” 


CINEMA PATRIA , CRAIOVA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.  113831/21.08.2017                                                                                     


 
                                                                                                Se aprobă 


                                                                               Primar, 
                                                                            Mihail GENOIU 


 
 
 


     Director Executiv 
           DirecŃia Economico - 
Financiară,                                                                                                                                                                                                    
                              Lucia ȘTEFAN 


 
 
 
 


 
RAPORT 


privind aprobarea proiecției filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, cu 
Marcel Iureș în rolul principal, în data de 23 septembrie 2017 și alocarea de 


fonduri de la bugetul local către S.C. Oblique Media S.R.L București, 
 în vederea organizării evenimentului  


 
 
 


Propunerea de a susține financiar proiecția filmului cinematografic “Octav” la 
Craiova se bazează pe câteva repere importante pentru municipiul Craiova, 
comunitate și imaginea acestora.  


Unul dintre acestea este dat de prezența actorului Marcel Iureș în rol 
principal, unul dintre cei mai mari actori români și unul dintre puținii actori 
români recunoscuți internațional, considerat cel mai bine cotat actor român de la 
Hollywood. Marcel Iureș este legat de Craiova nu doar prin prisma copilăriei, pe 
care și-a petrecut-o în Craiova sau prin prisma deselor sale apariții pe scena 
Teatrului Colibri sau a Teatrului Național “Marin Sorescu”, dar și datorită titlului 
de Cetățean de Onoare pe care Consiliul Local al Municipiului Craiova i l-a 
acordat în anul 2014.  


Un alt reper important pentru Craiova și comunitate, în vederea acordării 
unui sprijin financiar pentru proiecția filmului “Octav” este oportunitatea de 
promovare națională și imaginea de care municipiul va beneficia cu această 
ocazie, dar și post-eveniment. „Octav” este singurul film românesc de până acum, 
ce s-a bucurat, încă din perioada filmărilor, de un interes major din partea presei 
străine de specialitate, atât din America cât și din Europa. Astfel, jurnaliști din 6 
teritorii au venit special pe platoul de filmare pentru interviuri în exclusivitate. 
Printre articolele apărute în presa străină se află și un articol pe platforma celui 







mai mare critic american de film - Roger Ebert - ce a numărat în palmares 
Premiul Pulitzer pentru critică de film. 


Campania de marketing și distribuție a filmului presupune organizarea unor 
serii de evenimente și avanpremiere în orașe importante din România, Craiova 
fiind orașul actorului principal, Marcel Iureș - Cetățean de Onoare al 
Municipiului Craiova. Toate evenimentele ocazionate de proiecția filmului vor fi 
promovate național și internațional, atât cu ocazia premierei cât și cu distribuția 
acestuia ulterioară pe diferite canale de specialitate: cinematografe, festivaluri etc.  


Proiecția filmului „Octav” la Craiova este programată a se desfășura pe data 
de 23.09.2017, la cinematograful Patria. Programul va cuprinde pe lângă proiecția 
propriu-zisă, o sesiune de întrebări și răspunsuri dedicată publicului larg, urmată 
de sesiune foto și de autografe, dar și o întâlnire a actorilor și a echipei de 
producție cu reprezentanții administrației locale și cu personalitățile culturale din 
Craiova, conform Proiectului – Program ANEXA 2 la acest raport, cu menŃiunea 
că programul mai poate suferi modificări. 


Nu în ultimul rând, prin sprijinul acordat unei producții cinematografice 
românești și proiecției sale în Craiova, Municipalitatea, prin Primărie și Consiliul 
Local, își manifestă sprijinul către unul dintre cele mai importante domenii 
culturale ale României - cinematografia, dar și interesul față de ceea ce se 
întâmplă cu sălile de cinema din Craiova, aflate într-o stare destul de precară în 
ultimii ani.  


Filmul este "o declarație de celebrare a vieții", ce transpune o serie de imagini 
calde și poetice despre România și reprezintă o nouă modalitate de promovare a 
cinematografiei autohtone în mediul cinematografic internațional. Valorile pe 
care acest film le evocă sunt: familie, loialitate, integritate, altruism și 
responsabilitate. Acest film este o invitație de a cerceta în profunzimea sinelui și a 
vieții personale. 


Povestea va trezi introspecție și întrebări asupra sinelui și despre alții. „Octav” 
aparține categoriei de filme care provoacă gânduri, dialoguri și dezbateri mult 
timp după ce spectatorul a părăsit sala de cinematograf. 


 „Octav” evocă teme universale ale vieții care au puterea de a conecta fiecare 
persoană la un nivel diferit, cu nenumărate stadii de interpretare personală, în 
funcție de experiența individuală a fiecăruia, sensibilități și credințe. Copilărie, 
prima iubire, prietenie, familie, moarte – teme universale, tratate poetic, cu 
gentilețe. O invitație de a cerceta în profunzimea sinelui și a vieții personale. 


Experții în psihologie vor considera acest film ca o invitație către fiecare 
privitor de a face o scurtă trecere în revistă a propriilor scripturi de viață în 
memoria autobiografică. 


„Octav” este câștigător al concursului de proiecte cinematografice, organizat 
de Centrul Național al Cinematografiei în anul 2014 și este o coproducție 
România-UK. Filmările au avut loc în perioada 21 martie - 30 aprilie 2016, la 
Câmpulung Muscel și la Bucharest Film Studios (Buftea). Filmul a avut un buget 
de 1,4 milioane Euro și este regizat de Serge Celebidachi, fiul renumitului dirijor 
român Sergiu Celibidache. 


Directorul de Imagine - Blasco Giurato are peste 90 de filme în portofoliu și 
importante premii în cinematografie. A semnat imaginea pentru filmul Cinema 
Paradiso - film ce a câștigat Oscar pentru cel mai bun film străin. Referitor la 







filmul „Octav”, Blasco Giurato a declarat că „acest film va reprezenta testamentul 
meu pe peliculă”.  


Coloana sonoră a filmului este compusă de Vladimir Cosma, renumit 
compozitor și muzician român, stabilit în Franța, recompensat cu peste 20 de 
distincții internaționale importante. 


 Filmul are o distribuție de excepție, avându-l în rolul principal pe Marcel 
Iureș, care declară: ”Octav este cel mai frumos rol pe care l-am primit, până acum. M-a 


cucerit de la prima citire. Are o încărcătură emoțională, intelectuală și artistică ce vine 
dintr-o familie faimoasă”. Marcel Iureş a jucat, de-a lungul carierei sale, alături de: 
George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Antonio Banderas, 
Tom Cruise, Bruce Willis, Johnny Depp, Robert Forster, Colin Farrell. 


Printre actorii care s-au alăturat filmului  „Octav” îi amintim pe: Victor 
Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin. 
Distribuția filmului include și numeroși copii, deveniți actori, adevărate talente 
descoperite special pentru acest film, după o amplă campanie națională de 
casting ce a durat 8 luni. 


S.C. Oblique Media S.R.L. este producător și distribuitorul în România al 
filmului cinematografic "Octav", conform certificatului de clasificare a filmelor nr. 
15333/25.05.2017 eliberat de Centrul Național al Cinematografiei. Din actul 
contitutiv reiese că S.C. Oblique Media S.R.L. are ca obiect principal de activitate 
– activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune. 


În urma solicitărilor S.C. Oblique Media S.R.L, înregistrate la Primăria 
Muncipiului Craiova cu numerele 65460/11.03.2017 și 85141/22.06.2017, s-a 
convenit susținerea evenimentului enunŃat.  


Având în vedere impactul acestui eveniment în rândul iubitorilor artei 
cinematografice, dar și oportunitatea de promovare națională și internațională a 
Municipiului Craiova, se propune aprobarea susținerii financiare a acestuia din 
articolul bugetar  203030 -  capitolul 3.43 – Alte proiecte, din Nota de 
fundamentare a proiectului de buget cu numărul 41804/24.03.2017 și alocarea 
sumei de 14.503 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, în vederea 
susținerii acțiunilor incluse în evenimentul de proiecție a filmului de lung metraj 
"Octav" la Craiova, de către S.C. Oblique Media S.R.L București, din care vor fi 
suportate, conform devizului estimativ, costurile privind: 


• Cheltuielile cu onorariile și remunerațiile: 
Cristina Dobrițoiu –producător eveniment 
Dan Iancău –operator imagine 
Mari Mihalache –coordonare 
Simona Cristea –PR Manager 


• Cheltuieli cazare, masă și transport:  
Transport copie film și materiale promoționale/servicii de curierat; 
Combustibil Câmpulung Muscel –Craiova; 
Închiriere mașini; 
Cazare Craiova 
Masă prânz 23.09.2017 
Q&A și protocol 


• Alte cheltuieli specifice: 
Acțiuni promoționale și publicitate. 
 







 
 
 
 


Menționăm că evenimentul nu a fost prevăzut distinct în Nota de 
fundamentare a bugetului Serviciului Imagine pentru anul 2017.  


 Însă, având în vedere impactul acestui eveniment în rândul iubitorilor artei 
cinematografice, faptul că evenimentul marchează un moment important pentru 
craioveni, că numele actorului principal se leagă în mod direct de orașul Craiova, 
accesul gratuit al craiovenilor la această premieră, dar și oportunitatea de 
promovare națională și internațională a Municipiului Craiova, în conformitate cu 
prevederile art.5, alin.2, art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu art.44, alin.1 și art.45, 
alin.2, lit.f, art.61, alin.1, 2 și 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile art.14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale 
actualizată, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal următoarele: 


1. Aprobarea proiecției filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, cu Marcel 
Iureș în rolul principal, în data de 23 septembrie 2017;  


2. Alocarea sumei de 14.503 lei de la bugetul local, către S.C. Oblique Media 
S.R.L București, în vederea susținerii organizării evenimentului, din 
articolul bugetar 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, pct. 3.43 – 
Alte proiecte din Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 
41804/24.03.2017, privind cheltuielile estimative necesare activităŃilor 
din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2017. 


3. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi S.C. Oblique Media S.R.L 
București, în vederea susŃinerii acțiunilor incluse în evenimentul de 
proiecție a filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, conform 
contractului prevăzut în ANEXA 1 ce face parte integrantă din prezentul 
raport; 


4. Aprobarea programului proiecției filmului de lung metraj "Octav" la 
Craiova în data de 23 septembrie 2017, conform ANEXEI 2 la prezentul 
raport. 


5. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 
de parteneriat, în forma propusă prevăzută în ANEXA 1 la prezentul 
raport. 


 
 
   Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 


     Întocmit, 
        Minică PIPERESCU                                                                        


 
 
 


         Avizat pentru legalitate, 
                    Dan ZORILĂ 


 







 
 
 
 
 


 ANEXA 1 
            
 
 


PROIECT – PROGRAM 
proiecția filmului de lung metraj "Octav"  


Cinematograful Patria Craiova, 23 septembrie 2017 
                           


 
Sâmbătă, 23 septembrie 2017 
 
 


• 19.00 – sosire actori și echipa de producție la cinematograful Patria 
• 19.30 – proiecție film  "Octav" 
• 21.00 –  sesiune de întrebări și răspunsuri din partea publicului, sesiune foto 


și autografe 
• 22.00 – cocktail  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ANEXA 2 
 


CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr.________/_________2017 


încheiat între: 


 
MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local Municipal, cu sediul în judeŃul 


Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 
0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de primar al 
Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER. 


 
și 
 
S.C. OBLIQUE MEDIA S.R.L, cu sediul în București, str. Mântuleasa, nr.36, sector 


2, C.U.I. 14974344, J 40/10802/30.10.2002,  cont  IBAN  RO11 TREZ 7025 069X XX01 
9437  deschis la Trezoreria București, reprezentată prin VRÎNCEANU CELEBIDACHI 
Adela – Maria în calitate de administrator, denumită în continuare ORGANIZATOR 


 
 Art. 1 Obiectul contractului: 


Parteneriat în vederea susținerii acțiunilor incluse în evenimentul de proiecție a 
filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, în data de 23 septembrie 2017. 


 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 


de 25 septembrie 2017. 
 
    Art. 3 Temeiul juridic:      
Art.5, alin.2, art. 36, alin.7, lit.a, coroborat cu art.44, alin.1 și art.45, alin.2, lit.f, art.61, 


alin.1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale actualizată; 


     H.C.L. nr.................. /2017 
 


Art. 4 Principii de colaborare: 
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 


implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 


 
Art. 5 ObligaŃiile părŃilor: 


S.C. OBLIQUE MEDIA S.R.L se obligă : 
a) să realizeze în data de 23 septembrie 2017 acțiunile incluse în evenimentul de 


proiecție a filmului de lung metraj "Octav" la cinematograful Patria din Craiova; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 


condiŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 
c) să supravegheze desfășurarea evenimentului, să asigure resursele umane, 


instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 


faptul că acesta se desfăşoară "în parteneriat cu Primăria Craiova şi Consiliul Local 
Municipal"; 







e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media, în presa online, pe reŃelele de 
socializare, la evenimentele în cadrul cărora va participa în realizarea reclamei necesare 
promovării proiecției filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, în data de 23 septembrie 
2017; 
       f) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în privinŃa altor costuri 
suplimentare în afara celor prezentate în prezentul contract; 
      g) orice cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau 
orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv de către 
Organizator; 


h) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terŃelor 
persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau 
indirect din activităŃille cuprinse în proiecția filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, 
în data de 23 septembrie 2017. 
      i) să asigure obținerea de la toate instituțiile specializate și de profil, inclusiv UCMR –
ADA, dacă se impune, a autorizațiilor și licențelor necesare bunei desfășurări a 
evenimentului și să achite contravaloarea acestora; 
      j) să pună la dispoziția Municipiului Craiova filmări și imagini de la proiecția care se 
desfășoară la Craiova în data de 23 septembrie 2017, precum și cronici de presă pre și 
post-eveniment; 
      j) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în 
situația în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această 
obligație revenindu-i în mod exclusiv; 
      k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul 
Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după finalizarea evenimentului, 
urmând ca plata să se realizeze după întocmirea procesului-verbal de recepție a 
evenimentului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii și prezentarea tuturor 
documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului). 
 
 MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 


a) să aprobe suma alocată privind acțiunile incluse în evenimentul de proiecție a 
filmului de lung metraj "Octav" la Craiova, în data de 23 septembrie 2017, 
respectiv 14.503 lei de la bugetul local, conform H.C.L. nr.................. /2017  și 
prevederilor capitolului 3.43 – Alte proiecte din Nota de fundamentare a 
Serviciului Imagine cu nr. 41804/24.03.2017, privind cheltuielile estimative 
necesare activităŃilor din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2017 aprobat 
prin H.C.L 73/2017 și să achite contravaloarea facturii numai după prezentarea 
deconturilor justificative/devize de către S.C. OBLIQUE MEDIA S.R.L. București. 
Din suma alocată vor fi suportate, conform devizului estimativ: 


- Cheltuielile cu onorariile și remunerațiile 
Cristina Dobrițoiu –producător eveniment 
Dan Iancău –operator imagine 
Mari Mihalache –coordonare 
Simona Cristea –PR Manager 


- Cheltuieli cazare, masă și transport  
Transport copie film și materiale promoționale/servicii de curierat; 
Combustibil Câmpulung Muscel –Craiova; 
Închiriere mașini; 
Cazare Craiova 
Masă prânz 23.09.2017 







Q&A și protocol 
 -    Alte cheltuieli specifice 


Acțiuni promoționale și publicitate. 
b) să sprijine acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului; 
c) să susțină campania de promovare a evenimentului; 
d) să asigure ordinea publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991, cu 


sprijinul organelor abilitate în data de 23 septembrie 2017; 
e) să permită distribuirea de materiale promoționale (afișe) prin care să se facă 


referire la faptul că evenimentul este susținut de Primăria Municipiului Craiova și 
Consiliul Local Municipal; 


f)  să comunice PoliŃiei Locale Craiova programul evenimentului, în vederea 
acordării sprijinului pentru buna desfășurare a acestuia. 
 


   Art. 6 ForŃa majoră: 
ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părŃile 


fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, în 48 de ore de 
la data producerii acestuia.  


 
     Art. 7 Litigii: 
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale amiabilă şi, 


dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei româneşti în vigoare, 
instanțele competente fiind cele pe ale căror rază teritorială s-a desfășurat evenimentul, 
respectiv Municipiul Craiova. 


 
 Art. 8 DispoziŃii finale: 
DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale doar cu 


acordul ambelor părŃi.  
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
Prezentul contract conŃine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un număr 


de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării 
lui. 


 
Municipiul Craiova prin   Consiliul 


Local Municipal  Craiova 
 


Primar, 


 
S.C. OBLIQUE MEDIA S.R.L  


 
 


Administrator, 
Mihail GENOIU Adela – Maria VRÎNCEANU 


CELEBIDACHI 
              


      Director Executiv Adjunct 
    Direcția Economico –Financiară, 


   Marcela BRĂGARIU 
 
         Control Financiar Preventiv, 


 Sabina SMARANDACHE 
                                             
Șef Serviciul Imagine, 


          Marina ANDRONACHE 
                                        
                                                  Avizat pentru legalitate, 
                                                           Dan ZORILĂ 


 







 
 
 
 

















































MINISTERUL JUSTIŢIEI


OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837


Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;


Nr.: 371373/02.08.2017


FURNIZARE INFORMAŢII EXTINSE


Către


CRACIUNICA CARMEN


Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 371373 
din data  02.08.2017 vă comunicăm urmatoarele informaţii:


OBLIQUE MEDIA SRL


INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/10802/2002, atribuit în data de 30.10.2002
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J40/10802/2002
Cod unic de înregistrare: 14974344
Certificat de înregistrare: B2714433, emis pe data de 15.03.2013 si eliberat la data 21.03.2013
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 2, Str. MANTULEASA, Nr. 36
Contacte sediu social: telefon: 7781594, 0740279715
Contacte firmă: telefon: 7781594, 0740279715
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească   10577/29.10.2002,
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 20.01.2017
Durată: nelimitată; 


SEDIU SOCIAL
Act sediu: Act aditional din data 22.12.2015 la contract de comodat, din data 22.12.2012
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 22.12.2015.
Data expirării dovezii de sediu: 21.12.2018.
Durata sediului: 2 ani 11 luni 29 zile.


CAPITAL SOCIAL


Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30


Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Capital social subscris: 21000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 2100
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 


NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%


ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.


ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CELEBIDACHI SERGIU IOAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 19.06.1968, PARIS, Franţa
Sex: masculin
Aport la capital: 10500 LEI 
Aport vărsat total: 10500 LEI 
Aport vărsat în  LEI : 10500 LEI 
Număr parţi sociale: 1050
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%


VRINCEANU-CELEBIDACHI ADELA MARIA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 24.05.1980, Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10500 LEI 
Aport vărsat total: 10500 LEI 
Aport vărsat în  LEI : 10500 LEI 
Număr parţi sociale: 1050
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%


REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.


REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.


Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
VRINCEANU-CELEBIDACHI ADELA MARIA
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 24.05.1980, Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Stare civilă: nedeclarat
Data numirii: 11.12.2015
Data expirării mandatului: 11.12.2019
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 20.01.2015
Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30


Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990


Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.


Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.


CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.


Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.


Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.


Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                                              


Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7420 - Activităţi fotografice
Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30
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9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activităţi de creaţie artistică


EMBLEME
Nu există înregistrări.


FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.


SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Nu există înregistrări.


SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 18000 din 19.01.2017
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 


6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe                                                      
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală                                         
5914 - Proiecţia de filme cinematografice                                                                                                           
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune                    
5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                                 
5829 - Activităţi de editare a altor produse software                                                                                           
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator                                                                                           
5819 - Alte activităţi de editare                                                                                                                            
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor                                                                                        
5813 - Activităţi de editare a ziarelor                                                                                                                   
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare                                                    
5811 - Activităţi de editare a cărţilor                                                                                                                   
9003 - Activităţi de creaţie artistică                                                                                                                     
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)                                                                        
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)                                                                                         
7420 - Activităţi fotografice                                                                                                                                 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice                                                                   
7312 - Servicii de reprezentare media                                                                                                                 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                                                                                       
6312 - Activităţi ale portalurilor web                                                                                                                   
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier                                                                                                             
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet                                          
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate                            
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc                                                                              
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)                                                                  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                                                                                        
1820 - Reproducerea înregistrărilor                                                                                                                     
1814 - Legătorie şi servicii conexe                                                                                                                      
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire                                                                                                     
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.                                                                                                                  
1811 - Tipărirea ziarelor                                                                                                                                       
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie                                                                                                           
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                                         


Data certificatului constatator:25.01.2017


Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30


Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Sediul social din:Bucureşti Sectorul 2, Str. MANTULEASA, Nr. 36
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 18000 din 19.01.2017
Activităţi la sediu: 


5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune                    
5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                                 
5829 - Activităţi de editare a altor produse software                                                                                           
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator                                                                                           
5819 - Alte activităţi de editare                                                                                                                            
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor                                                                                        
5813 - Activităţi de editare a ziarelor                                                                                                                   
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare                                                    
5811 - Activităţi de editare a cărţilor                                                                                                                   
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier                                                                                                             
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet                                          
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate                            
9003 - Activităţi de creaţie artistică                                                                                                                     
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)                                                                        
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)                                                                                         
7420 - Activităţi fotografice                                                                                                                                 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice                                                                   
7312 - Servicii de reprezentare media                                                                                                                 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                                                                                       
6312 - Activităţi ale portalurilor web                                                                                                                   
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe                                                      
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală                                         
5914 - Proiecţia de filme cinematografice                                                                                                           
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc                                                                              
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)                                                                  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                                                                                        
1820 - Reproducerea înregistrărilor                                                                                                                     
1814 - Legătorie şi servicii conexe                                                                                                                      
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire                                                                                                     
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.                                                                                                                  
1811 - Tipărirea ziarelor                                                                                                                                       
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie                                                                                                           
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune                                         


Data certificatului constatator: 25.01.2017


DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.


CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.


FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.


- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.


Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30
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- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.


- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.


- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.


- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.


ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 101979 din 10.03.2008
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Nr. act: 283 / 14.02.2008


Nr. intrare: 18865 din 20.01.2005
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Descriere: .
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2


Nr. intrare: 124369 din 25.03.2013
Tip menţionare: Alte menţiuni
Descriere: Se indreapta eroarea materiala din registrul computerizat si din rezolutia nr.37362 din 14.03.2013 
sensul mentionarii prelungirii valabilitatii sediului social conform contractului de comodat din 22.12.2012.
Se listează  rezolutie de rectificare si certificat de inregistrare mentiuni.


Nr. intrare: 339541 din 20.12.2004
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Din data: 10.12.2004


Nr. intrare: 89648 din 03.03.2011
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Nr. act: 283 / 14.02.2008


Nr. intrare: 18000 din 19.01.2017
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2


Nr. intrare: 492400 din 20.12.2016
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 2


SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2014
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2014: 0 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE ? TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la 31.12.2014: 0 LEI
Număr mediu de salariaţi - 31.12.2014: 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total, din care:: 0 LEI
Raport generat în data de 02.08.2017 : 12:19:30
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Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2014: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - 
exercitiul financiar 2014: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2014: 3943 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2014: 0 LEI


SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2015
Număr mediu de salariaţi - 2015: 3
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat - total(col 2+3): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)   A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:      Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 
05 - 06 - 07) - ex. fin. curent: 0 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***) - ex. fin. 
curent: 176 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) - sold la sf. ex. financiar: 176305 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 283 - 282) - sume 2015: 22873 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd. 282 - 283) - sume 2015: 0 LEI


SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2016
Număr mediu de salariaţi: 3
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 
07 - 01 - 02): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 – 03 - 04 – 05 – 
06 - 07): 21259 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***): 82655 
LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 4683907 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)- Pierdere (rd. 283 - 282): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)- Profit (rd. 282 - 283): 22882 LEI


S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului CRACIUNICA CARMEN , spre a-i servi la 
Informare.


Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 02.08.2017


Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.


Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online 
InfoCert.
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Sold initial 53,692.80


Total debite 15.00


Total credite 0.00


Sold final 53,677.80


Sold disponibil 53,677.80


Data Postarii
Data Executiei


Detalii Debit Credit


03/07/2017
03/07/2017


 Comision Lunar Adminstrare Produs Bancar 15.00 0.00


Total 15.00 0.00


Client OBLIQUE MEDIA SRL


IBAN RO97BSEA0040000001778686 Moneda RON


Extras zilnic din 03/07/2017


Credit Agricole Romania Bank Romania S.A. confirma incadrarea depozitelor dumneavoastra in categoria depozitelor 
eligibile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015.


Pentru mai multe detalii va invitam sa consultati “Formularul pentru informatiile oferite deponentilor pus la dispozitia 
dumneavoastra de catre Banca si disponibil si la adresa www.credit-agricole.ro.


7/20/2017 1:36:49 PM


EXTRAS DE CONT CURENT



http://credit-agricole.ro/informare






 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   


                                                PROIECT       
        


                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea organizării, în municipiul Craiova, a evenimentului ce are 


ca obiect proiecţia filmului de lung metraj „Octav” 
 


  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 


  Având în vedere raportul nr.113831/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 
propune aprobarea organizării, în municipiul Craiova, a evenimentului ce are ca obiect 
proiecţia filmului de lung metraj „Octav”, în data de 23 septembrie 2017; 


  În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată şi art.2, lit.e din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 


   În temeiul art.36 alin.2 lit.d şi e coroborate cu alin.6 lit.a, pct.4 şi alin.7 lit.a, art.45 
alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, republicată; 


 
 


HOTĂRĂŞTE: 
 


 
          Art.1. Se aprobă organizarea, în municipiul Craiova, a evenimentului ce are ca obiect  


proiecţia filmului de lung metraj „Octav”, în data de 23 septembrie 2017, conform 
programului prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 


          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 14.503 
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 


          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Oblique Media S.R.L. Bucureşti, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  


Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi S.C.Oblique Media S.R.L. Bucureşti vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 


 
 
 
                     INIŢIATOR,                                                           AVIZAT, 
                       PRIMAR,                                                          PT. SECRETAR, 







                  Mihail GENOIU                                                 Ovidiu MISCHIANU 













OCTAV 
Scenariu: 


James OLIVIER  &  


Serge Ioan CELEBIDACHI 


Regizor: 


Serge Ioan CELEBIDACHI 


Compozitor coloană sonoră:  


Vladimir COSMA 


Actor în rolul principal: 


Marcel IUREȘ 


Director de Imagine:  


Blasco GIURATO 


LANSARE:   octombrie 2017 







OCTAV 
dramă 


CUPRINS 


1 


HIGHLIGHTS ………………………..…………………………………………..….…. 2 


LOGLINE & SYNOPSIS ...………………………………………………….……....… 3 


MEMBRII PRINCIPALI AI ECHIPEI CREATIVE ……………………………..….…4 


ACTORI ……………………………………………………………………….……….…5 


PRESA STRĂINĂ PE PLATOUL DE FILMARE ÎN BUCUREŞTI……………..…7 


 


MODALITĂŢI DE ATINGERE A PUBLICULUI ŢINTĂ ……………..….…...… 11 


CUI SE ADRESEAZĂ ACEST FILM 


PROFILUL PUBLICULUI ŢINTĂ: DEMOGRAFIC & PSIHOGRAFIC…………………… 8 


IMPACTUL PSIHOLOGIC ASUPRA PUBLICULUI ………………………….…………. 10 
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            Viaţa constă în detalii                                 La fel şi filmul OCTAV                                      Nimic nu apare întâmplător.  


•  Filmul OCTAV este „o declarație de celebrare a vieții”, ce 
transpune o serie de imagini calde și poetice despre România și 
reprezintă o nouă modalitate de promovare a cinematografiei 
autohtone în mediul cinematografic internațional.  
 
•  Valorile pe care acest film le evocă sunt: familie, loialitate, 
integritate, altruism și responsabilitate. 
 


•  Acest film este o invitație de a cerceta în profunzimea sinelui și 
a vieții personale. 


OCTAV 
dramă 


OCTAV este singurul film românesc de până acum ce s-a bucurat, încă din perioada filmărilor, de interes major din partea presei străine de specialitate, atât din 
America cât și din Europa. Astfel jurnaliști din 6 teritorii au venit special pe platoul de filmare pentru interviuri în exclusivitate. Printre articolele apărute în presa 
străină, se afla și un articol pe platforma celui mai mare critic american de film - Roger Ebert -  ce a numărat în palmares Premiul Pulitzer pentru critică de film.    


•  OCTAV  este Câștigător al concursului de proiecte 
cinematografice, organizat de Centrul Național al Cinematografiei 
în anul 2014 și este o coproducție România-UK. 
 
•  Filmările au avut loc în perioada 21 martie-30 aprilie 2016, la 
Câmpulung Muscel și la Bucharest Film Studios (Buftea). 
 


• Filmul a avut un buget de 1,4 milioane Euro. 
 
•  Filmul aflat în regia lui Serge Celebidachi, va avea premiera 
mondială în prima jumătate a anului 2017, într-un Festival de 
categoria A, urmând ca în a doua jumatate a anului 2017 să între în 
cinematografele din România. 


• Directorul de Imagine, Blasco Giurato, este DoP de renume în Italia, cu peste 90 de 
filme în portofoliu și importante premii în cinematografie. A semnat imaginea pentru 
filmul Cinema Paradiso- film ce a câștigat Oscar pentru cel mai bun film 
străin.  Referitor la filmul OCTAV, Blasco Giurato a declarat că „ acest film va 
reprezenta testamentul meu pe peliculă ”. 
 
•  Coloana sonoră a filmului este compusă de Vladimir Cosma, muzicianul român, 
stabilit în Franța, recompensat cu peste 20  de distincții internaționale importante. 
 
•  Filmul are o distribuție de excepție, avându-l în rolul principal pe Marcel Iureș,  
care declară:  
”Octav este cel mai frumos rol pe care l-am primit, până acum. M-a cucerit de la 
prima citire. Are o încărcătură emoțională, intelectuală și artistică ce vine dintr-o 
familie faimoasă”.  
 
Marcel Iureş este cel mai apreciat actor român la Hollywood și a jucat alături de: 
George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Antonio Banderas, Tom 
Cruise, Bruce Willis, Johnny Depp, Robert Forster, Colin Farrell. 
 


•  Printre actorii care s-au alăturat filmului OCTAV, îi amintim pe:  
Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin 
 
•  Distributia filmului include și numeroși copii, deveniți actori, adevărate talente 
descoperite special pentru acest film, după o  amplă campanie națională de casting 
ce a durat 8 luni. 
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Octav, un bărbat de peste 80 de ani, se întoarce la conacul copilăriei 
sale, aflat undeva în România, la ţară, cu dorinţa de a-l vinde. 
Pe această proprietate şi-a petrecut primii ani de viaţă, trăind fericit şi 
fără griji alături de părinţii, fraţii şi surorile lui, în mijlocul numeroşilor 
prieteni din satul învecinat – dintre care iese în evidenţă iubirea lui din 
copilărie, Ana. 
 
Dar tot în această casă a avut loc şi cel mai traumatizant eveniment din 
viaţa lui Octav: moartea mamei sale, în împrejurări care i-au rămas 
neclare şi i-au bântuit subconştientul de atunci şi până în prezent. 
Octav nu s-a mai întors la conac din adolescenţă, când, într-o zi de iunie 
din anul 1941, şi-a luat rămas bun de la Ana pe peronul gării şi a plecat 
să se înroleze, pentru că România intrase în al Doileal Război Mondial. 
 
Anii care au trecut, greutăţile vieţii şi războaiele juridice nesfârşite, 
amare, pe care a fost nevoit să le poarte ca să-şi recupereze 
proprietatea după căderea regimului comunist, i-au şubrezit ataşamentul 
faţă de conacul pe care, sosind aici după atâţia ani, îl consideră doar o 
povară financiară.  
 
La conac îl întâmpină Spiridon, unul dintre prietenii lui din copilărie şi fiul 
primului îngrijitor al proprietăţii. El a avut grijă de casă în toţi aceşti ani şi 
a aranjat cu posibilii cumpărători să vină şi să viziteze domeniul. 
În timpul şederii sale aici, Octav retrăieşte evenimente din trecut care i-
au schimbat viaţa. Uneori, aspectul lui fizic este cel al unui băiat de 10 
ani, dar alteori personajul îşi păstrează alura de bărbat în vârstă.  
Scene din copilăria îndepărtată, care se derulează sub ochii lui, 
aducându-l adesea în prim-plan ca protagonist principal, îl ajută să-şi 
restabilească treptat legătura cu primii ani de viaţă şi cu acest loc. 
 
Prin intermediul întoarcerii sale în timp – o experienţă supranaturală, în 
stil impresionist – Octav retrăieşte registrul complet al experienţelor şi 
emoţiilor copilăriei: 


  
 
 


•    Memorabilele bătăi cu mâncare care aveau loc la masă cu fraţii şi 
surorile lui, glumele, camaraderia, rivalităţile şi desigur năzbâtiile pe care 
le făcea cu grupul lui de prieteni îi reamintesc de alte vremuri, mai 
fericite.  
•    Admiraţia nemărginită cu care îşi priveşte tatăl, o figură reprezentativă 
a copilăriei, un bărbat minunat, înţelept... chiar dacă avea şi el micile lui 
slăbiciuni...  
•    De asemenea, căldura şi iubirea necondiţionată a mamei lui, o artistă 
talentată, ale cărei tablouri îi vor oferi lui Octav noi indicii despre misterul 
morţii ei premature.  
 


Mai mult, Octav se confruntă cu durerea şi extazul perioadei când era 
îndrăgostit de Ana, fata care ar fi putut fi “aleasa” lui. Cei doi păreau a fi 
suflete-pereche şi sortiţi să rămână împreună pentru tot restul vieţii, însă 
Destinul a avut alte planuri.  
Călătoria îi oferă lui Octav şansa de a reaprinde flacăra acestei relaţii 
pure şi inocente, acum cu înţelepciunea unui bărbat de 80 de ani – şi 
apărând în ochii spectatorului ca atare – dar în mod magic văzut de Ana 
cu chipul băieţelului pe care îl cunoştea ea pe atunci. 
 
Pe măsură ce aceste amintiri demult uitate se întorc din trecut, Octav 
este obligat să îşi înfrunte spaimele reprimate, ajungând până la urmă să 
afle răspunsurile întrebărilor care i-au umbrit viaţa de adult şi să 
găsească limpezimea necesară pentru a lua decizii referitoare la ceea ce 
urmează să se întâmple.  
 
După ce în sfârşit şi-a redescoperit rădăcinile şi a făcut pace cu Viaţa, 
Octav îşi rezolvă sentimentele conflictuale stârnite de conac hotărând să 
îl vândă unei familii modeste, dar tinere, care va asigura continuitatea 
ţelului spiritual al acestei proprietăţi, ca un cuib al bucuriei şi reînnoirii. 
În final, Octav poate să revină în prezent cu seninătate, contemplând un 
viitor pe care nu credea că îl mai poate avea.   


 


LOGLINE 


       SYNOPSIS 


Când un bărbat în vârstă se întoarce la conacul familiei sale,după o absenţă de mai multe decenii,  


apariţia unei fetițe îl face să privească spre un viitor pe care el credea că nu-l va avea. 







Regizor:  Serge Ioan CELEBIDACHI 
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Director de Imagine: Blasco GIURATO Compozitor coloană sonoră: Vladimir COSMA 


Unul dintre cei mai importanți directori de imagine 
din lume și, fără îndoială, cel mai cunoscut din Italia. 
 Este cunoscut pentru filmele: 
Cinema Paradiso (1988), Una pura formalità (1994)  
si Doctor Zhivago (2002). 
 
Filmul “Cinema Paradiso” a câștigat Premiul Oscar  
pentru “Cel mai bun film străin” și a avut în total 
21 de premii și 23 de nominalizări la festivalurile 
din întreaga lume. 
 
De-a lungul carierei, Blasco Giurato a semnat imaginea 
pentru peste 90 de filme și a câștigat Globurile de Aur 
Italia, premiul pentru cea mai bună imagine (Migliore 
Fotografia) pentru filmul  Una pura formalità (1994).  
Patru ani mai târziu, a câștigat Premiul pentru cea mai bună 
imagine (Migliore Fotografia) în cadrul decernării Golden 
Goblets, Italia cu filmul Del perduto amore (1998). 
 
 


Serge a absolvit cu titlul BACHELOR of ARTS, 
specializarea Teatru și Dramă în cadrul 
Universității din Indiana (Bloomington, IN) și 
diploma de Masterat, specializarea Film , 
în cadrul  London International Film School (UK).  
 
A scris o serie de scenarii, a regizat și produs 
Grădina lui Celibidache, Edward et Lulu și Taming 
the Apex, care au fost distribuite în UK, Franța, 
Germania, Japonia, România, etc. 
 
Documentarul “Grădina lui Celibidache” 
a obtinut  Premiul Special al Juriului  in cadrul 
Amsterdam Festival (1997), iar in anul 2001 a avut 
loc premieră cinematografică în USA, la Chicago, 
inregistrand peste 100.000 de spectatori in 
cinematografe. 


Vladimir Cosma, născut la București, într-o 
familie de muzicieni, este violonist, 
compozitor și dirijor, stabilit in Franța. 


Muzica sa a însoţit cele mai mari succese ale 
cinematografiei franceze din ultimii 30 de ani.  
În peste 300 de compoziţii, atât pentru micul, 
cât şi pentru marele ecran, toată 
cinematografia franceză, cu câteva excepţii, a 
fost pusă pe muzica lui Vladimir Cosma.   
 
Vladimir Cosma a primit două premii Cézar 
pentru „Cea mai bună muzică de film”: „Diva” 
(1982) și „Le Bal” (1984), apoi două premii 7 
d'Or pentru „Cea mai bună muzică TV” în 
1986 și 1991 și diferite premii și distincții în 
Franța și în lume. A obținut numeroase Discuri 
de Aur și Platină în întreaga lume: Franța, 
Germania, Japonia, Anglia, Elveția, Belgia, 
Italia, Olanda, Scandinavia, etc 
 


MEMBRII PRINCIPALI AI ECHIPEI CREATIVE 
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Victor Rebengiuc Andi Vasluianu Lia Bugnar Ioan Andrei Ionescu Maria Obretin 


Marcel Iureș– rol principal masculin Alessia Tofan– rol principal feminin 


ACTORI 
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ACTORI IN ALTE ROLURI 


Eric Aradits 
Stelian Soldan 
David Băcescu 


Victor Solomon 
Andra Iliescu 
Giulio Dinu 


 
Dana Rogoz 


Alexandru Mandu 
Alex Bogdan 


Tiberiu Alexandru Harsan 
Cristian Bota 


 
Ștefan Velniciuc 
Mihai Dinvale 
Vlad Rădescu 


Camelia Zorlescu 
Roxana Guttman 


Mircea Constantinescu 
Adrian Păduraru 
Mihai Verbițchi 


Silviu Biriș 
Monica Ciută 


Florentina Țilea 
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PRESA STRĂINĂ PE PLATOUL DE FILMARE ÎN BUCUREȘTI 


‘Octave’: Cosmopolitan Romanian Film Poised for Awards Consideration …..COLLIDER.COM 


Octave strives to shine a warmer light on Romania …..CINEUROPA.ORG 


Three Decades in the Making, “Octave” Explores the Personal and Universal …..ROGEREBERT.COM  


Keeping It Reel in Bucharest: On the set of OCTAVE …..KEEPING-IT-REEL.COM 


Keeping It Reel Goes to Bucharest! …..KEEPING-IT-REEL.COM 


Romania: sul set di Octave…..BALCANICAUCASO.ORG 


'Octave', il cinema dell'Europa dell'Est rinasce a Bucarest: sul set anche Blasco Giurato…..LEGGO.IT 


Serge Ioan Celebidachi Shoots Debut Feature …..SEECINEMA.NET  


PRODUCTION: Serge Ioan Celebidachi Shoots Debut Feature ….. FILMNEWEUROPE.COM 


Three Decades in the Making, “Octave” Explores the Personal and Universal….BIGMOVIEREVIEWS.COM- preluare articol 


Keeping It Reel in Bucharest: tour of Bucharest Film Studios …..KEEPING-IT-REEL.COM 


A Bucarest si gira il riscatto dell’Est……………………. MILLECANALI (PRINTED MAGAZINE) 


OCTAV este singurul film românesc de până acum ce s-a bucurat, încă din perioada 
filmărilor, de interes major din partea presei străine de specialitate, atât din America cât și 
din Europa. Astfel, jurnaliști din 6 teritorii au venit special pe platoul de filmare pentru 
interviuri în exclusivitate. Printre articolele apărute în presa străină, se află și un articol pe 
platforma celui mai mare critic american de film - Roger Ebert -  ce a numărat în 
palmares Premiul Pulitzer pentru critică de film.    
 
Lista cu titlurile articolelor apărute în presa străină, în timpul filmărilor:  
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DEMOGRAFIC 


VÂRSTĂ 


 


GEN 


RASĂ 


ÎNCADRARE 


GEOGRAFICĂ 


CLASĂ SOCIALĂ 


STARE  


CIVILĂ 


25 + 
Persoane necăsătorite, 
cupluri necăsătorite, 
căsătoriți, divorțați, văduvi 


Middle & 
upper middle class 


Toate  
”Octav”  se adresează unei audiențe internaționale.   
Filmul este o melodramă cu un puternic accent psiho-dramatic, 
încadrat într-o temă de o bogată spiritualitate 


Medium & 


 Medium + 


Profesii în management intermediar sau 


de conducere, administrativ, etc 


. 


SOCIO-ECONOMIC 


OCUPAȚIE 


EDUCAȚIE 


VENIT 


OCTAV 
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Toate  


CUI SE ADRESEAZĂ ACEST FILM 
PROFILUL PUBLICULUI ȚINTĂ 


* Cast-ul va atrage public din toate clasele sociale 


• Prezența copiilor, actori în film, 
va atrage familii cu copii de 8 ani +  
în sălile de cinema 


Studii  medii și superioare, în special studii în științe 


umane, precum: artă, filozofie, psihologie, istorie, 


literatură, muzică, etc  8 







Povestea va stabili o conexiune personală cu toți oamenii care sunt capabili să devină nostalgici, odată cu aducerea aminte a momentelor din 


copilărie. Atât femeile cât și bărbații se pot identifica cu valorile date de familie, loialitate, integritate, altruism și responsabilitate. 


În mod special, filmul se adresează femeilor și bărbaților care petrec timp în familie, cei care cunosc noțiuni de tradiție și  


sunt deschiși valorilor spirituale. 


Bărbați interesați de: muzică, filme documentare, cărți, antichități, 


călătorii, timp petrecut în aer liber. 


Femei cărora le place muzica, să citească, să picteze, să gătească, să 


călătorească, să participe la cursuri de dezvoltare personală, NLP, 


yoga, meditație. 


PERSONALITATE 


INTERESE 


STIL DE VIAȚĂ 


Alte filme cu public țintă similar filmului Octav:  


 
Fragii Sălbatici (Wild Strawberries) (1957), scris și regizat de Ingmar Bergman 


Cinema Paradiso (1988), scris și regizat  de Giuseppe Tornatore  


 Jurnalul (The Notebook) (2004), regizat de Nick Cassavetes   


P.S. Te iubesc (P.S. I Love You) (2007), regizat de Richard 


LaGravenese 


 


OCTAV 
dramă 
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CUI SE ADRESEAZA ACEST FILM 
PROFILUL PUBLICULUI ȚINTĂ 


PSIHOGRAFIC 







„Octav” este o „Declarație de celebrare a vieții” și crează o interacțiune psihologică directă cu publicul. Impactul se bazează pe 


procesul de stimulare a memoriei involuntare, incitând fiecare persoană din public să sape adânc în amintirile lor legate de copilărie, în 


special asupra primei lor iubiri și asupra dragostei necondiționate oferită de părinți. 


 


Povestea va trezi introspecție și întrebări asupra sinelui și despre alții. „Octav” aparține categoriei de filme care provoacă gânduri, 


dialoguri și dezbateri mult timp după ce spectatorul a părăsit sala de cinematograf. 


 


„Octav” evocă teme universale ale vieții care au puterea de a conecta fiecare persoană la un nivel diferit, cu nenumărate stadii de 


interpretare personală, în funcție de experiența individuală a fiecăruia, sensibilități și credințe. 


  


Copilărie, prima iubire, prietenie, familie, moarte – teme universale, tratate poetic, cu gentilețe.  


 


O invitație de a cerceta în profunzimea sinelui și a vieții personale.   


 


• Experții în psihologie vor considera acest film ca o invitație către fiecare privitor de a face o scurtă trecere în revistă a propriilor 


scripturi de viață în memoria autobiografică*. 


 


• Mai mult decât atât, acest film poate deveni studiu de caz în cadrul programelor de cursuri de psihologie din întreaga lume. 


 


• Filmul „Octav” atrage publicul în călătoria mentală involuntară (spontană) în timp (MTT)** prin trecutul lor, fapt ce va determina 


pe fiecare să-și reconsidere viitorul într-o reprezentare mai pozitivă și idilică a vieții.  


 
*    John H. Mace / Involuntary Memory and The Act of Remembering: Toward an Understaning of How We Recall the Past. 


** Dorthe Berntsen, Anne Stærk Jacobsen/ Involuntary (spontaneous) mental time travel into the past and future -Consciousness and 


Cognition, Volume 17, Issue 4, December 2008 


„Octav”, din punct de vedere al terminologiei în Psihologie 


  


OCTAV 
dramă 


10 


IMPACTUL PSIHOLOGIC ASUPRA PUBLICULUI 
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MODALITĂŢI DE ATINGERE A PUBLICULUI ŢINTĂ  


Octav” este un film de autor, dramă (melodramă /romantic)  


Povestea are puterea de a rezona cu publicul atât la nivel tangibil, cât și la nivel emoțional.  


Astfel, filmul atrage publicul la nivel global.  


• Audiența filmului Octav va fi atinsă printr-o varietate de mesaje diferite transmise publicului prin: 


ONLINE (Publicații online, Blog-uri & Website-uri) PUBLICAȚII PRINTATE SOCIAL MEDIA 


PROMOVARE STRADALĂ ȘI INDOOR  RADIO-uri NAȚIONALE ȘI LOCALE TELEVIZIUNI  NAȚIONALE ȘI LOCALE 


ÎN CINEMATOGRAFE – COMING SOON 


EVENIMENTE SPECIALE DE TEASING 


PROIECȚII SPECIALE CU ACTORII ÎN ORAȘELE MARI 


CARAVANĂ ÎN ORAȘELE MICI 


PREMIERĂ NATIONALĂ– EVENIMENT SPECIAL 


TEASER MAKING OF 


TEASERE TRAILER 


CONFERINȚA DE PRESĂ 


AVANPREMIERĂ CU ACTORI, ÎN ORAȘE DIFERITE 
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CONTACT 


Adela Vrînceanu Celebidachi 


Producător 


OBLIQUE MEDIA FILM 


Mobil: (+40) 746.099.978 


Email: adela@obliquemediafilm.com 


Adresă: Str. Mântuleasa, Nr 36, sector 2, București  


 


OCTAV 
dramă 


12 


Cristina Dobrițoiu 


Producător Executiv 


MOVIE PRODUCTION 


Mobil: (+40) 756.100.103 


Email: cristina.dobritoiu@movieproduction.ro 


Adresă: Str. Ivo Andric, Nr 10, sector 3, București  


 
























