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Festivalul Naţional de Film Românesc (12 – 17 iulie 2011) 
 

În cadrul “Festivalului Naţional de Film Românesc 2001”, marţi, 12 iulie a.c., pe 

Scena Casino (“La fântâni”), din staţiunea Mamaia, începând cu ora 22:00 se va desfăşura 

“Medalionul comemorativ - Jean Constantin”, care va fi urmat de proiecţia ultimului film în 

care a jucat marele actor, comedia “Poker”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. 

La “Medalionul comemorativ Jean Constantin” şi-a anunţat participarea regizorul 

Sergiu Nicolaescu, campionul incontestabil al filmului românesc de public. Cea de-a doua 

comedie din cariera regizorală a lui Sergiu Nicolaescu îi aduce în rolurile principale alături de 

Jean Constantin, pe Horaţiu Mălăele pe Valentin Teodosiu, Vladimir Găitan, Ion Riţiu, 

Mircea Diaconu, Vasile Muraru şi Cătălina Grama. Filmul este o adaptare a celebrei piese de 

teatru cu acelaşi nume a scenaristului Adrian Lustig şi aduce în atenţia spectatorilor câteva 

tipologii reprezentative pentru societatea românească actuală şi reflectă realitatea politică 

românească, în care jocurile la nivel înalt nu sunt mai mult decât o partidă de poker în care 

câştigă cel care ştie să tragă o cacealma la momentul potrivit. 

 

Programul “Festivalului Naţional de Film Românesc” – sala CityPlex Constanţa 

(“Tomis Mall”): 

 

Marţi, 12 iulie a.c. 

- orele: 16.00-17.30 – “Oul de cuc”, regia Ioan Cărmăzan (91 min.) 

- orele: 18.00-21.00 – “Aurora”, regia Cristi Puiu (112 min.) 

 

Miercuri, 13 iulie a.c. 

- orele: 10.00-13.00 – “Adulter”, regia Peter Kerek (29 min.), “Nunta lui Oli”, regia 

Tudor Jurgiu (22 min.), “Lord”, regia Adrian Sitaru (24 min.), “Trenul foamei”, regia Viorel 

Timaru (26 min.), “Vis european”, regia Anamaria Kovalciuc (19 min.), “Bora Bora”, regia 

Bogdan Mirica (32 min) 

- orele: 13.15-14.20 – “Copiii uraniului”, regia Adina Popescu, Iulian Ghervas (64 min.) 

- orele: 16.00-18.00 – “Tanti”, regia Şerban Marinescu (112 min.) 

- orele: 18.10-20.10 – “Mănuşi roşii”, regia Radu Gabrea (117 min.) 

- orele: 20.20-21.50 – “Periferic”, regia Bogdan George Apetri (87 min.) 

 

Joi, 14 iulie a.c. 

- orele: 10.00-10.30 – “Îngeri printre oameni”, regia Anamaria Kovalciuc (28 min.) 

- orele: 10.40-11.50 – “Şi s-au dus ca vântul”, regia Radu Gabrea (70 min.) 

- orele: 12.00-13.35 – “Metrobranding”, regia Ana Vlad, Adi Voicu (95 min.) 

- orele: 16.00-17.40 – “Morgen”, regia Marian Crişan (100 min.) 

- orele: 17.50-19.25 – “Viaţa mea sexuală”, regia Cornel George Popa (93 min.) 

- orele: 19.40-21.40 – “Felicia înainte de toate”, regia Răzvan Rădulescu, Melissa de 

Raaf (120 min.) 

 

 

 

 



Vineri, 15 iulie a.c. 

- orele: 10.00-11.00 – “Drumul păsărilor”, regia Klara Trencsenyi, Vlad Naumescu (56 

min.) 

- orele: 11.10-12.30 – “Kapitalism, reţeta noastră secretă”, regia Alexandru Solomon 

(78 min.) 

- orele: 12.40-?? – “Un negustor de amintiri”, regia Deian Cărmăzan, “Cavalerul 

adormit”, regia Floruţ Gruia 

- orele: 16.00-17.30 – “Umilinţă”, regia Cătălin Apostol (87 min.) 

- orele: 17.40-19.10 – “Principii de viaţă”, regia Constantin Popescu (90 min.) 

- orele: 19.30-21.00 – “Poker”, regia Sergiu Nicolaescu (90 min.) 

- orele: 21:15 -  23:25 – “Eva”, regia Adrian Popovici (130 min.) 

 

Sâmbătă, 16 iulie a.c. 

- orele: 10.00-13.00 – Filme studenţeşti (180 min.) 

- orele: 14:00 – 16:00 – “Caii înaripaţi”, regia Judit Elek (Secţiunea lung-metraj) 

- orele: 16:20 – 18:20 – “Naşa”, regia Virgil Nicolaescu şi Jesus del Cero (107 min.) 

- orele: 18.30-21.10 – “Caravana cinematografică”, regia Titus Muntean (100 min.) 

- orele: 21.30-23.00 – ***“Ursul”, regia Dan Chişu (83 min.) 

 

În ultimii ani, iubitorii de teatru şi film din România au fost nevoiţi să se despartă cu mare 

greutate de artiştii care ocupau un loc special în istoria teatrului şi filmului românesc. 

Organizatorii “Festivalului Naţional de Film Românesc” îi vor evoca pe câţiva dintre actorii 

talentaţi care au dispărut definitiv de sub lumina reflectoarelor, artişti împătimiţi ai rigorii şi ai 

unui profesionalism autentic. Spectatorii din piaţeta Cazino Mamaia vor avea ocazia să 

participe în fiecare zi de festival la aceste momente “remember” - Jean Constantin, Dina 

Cocea, Gheorghe Dinică, Marga Barbu, Ştefan Iordache şi Lucia Mureşan, să revadă filme 

reprezentative pentru cariera acestor mari actori, dar şi pentru cinematografia românească. 

 

Programul “Festivalului Naţional de Film Românesc” – Scena Casino Mamaia – 

“La fântâni” 

 

Marţi, 12 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia 

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Jean Constantin”, urmat de proiecţia 

filmului “Poker”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. 

 

Miercuri, 13 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia  

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Dina Cocea”, urmat de proiecţia 

filmului “Surorile Boga”, în regia lui Petre Sava Băleanu. 

 

Joi, 14 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia 

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Gheorghe Dinică”, urmat de proiecţia 

filmului “Crucea de piatră”, în regia lui Andrei Blaier. 

 

Vineri, 15 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia 

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Marga Barbu”, urmat de proiecţia 

filmului “Misterele Bucureştilor”, în regia lui Doru Năstase. 

 

Sâmbătă, 16 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia 

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Ştefan Iordache” urmat de proiecţia 

filmului “Cel mai iubit dintre pământeni”, în regia lui Şerban Marinescu. 



 

Duminică, 17 iulie 2011, Scena Casino – “La fântâni”, staţiunea Mamaia 

 Ora 22:00 – “Medalion comemorativ Lucia Mureşan”, urmat de proiecţia 

filmului “Buletin de Bucureşti”, în regia lui Virgil Calotescu. 

 

În cadrul “Festivalului Naţional de Film Românesc 2001”, marţi, 12 iulie a.c., pe Scena 

Casino (“La fântâni”), din staţiunea Mamaia, începând cu ora 22:00 se va desfăşura 

“Medalionul comemorativ - Jean Constantin”, care va fi urmat de proiecţia ultimului film în 

care a jucat marele actor, comedia “Poker”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. De altfel, regizorul 

Sergiu Nicolaescu şi-a anunţat participarea la acest eveniment. 


