
Anexa 1. la Regulamentul de finalizare a studiilor Departamentul de Cinematografie și Media 

Proiectele practice care se materializează sub forma unui film pentru prezentarea în cinematograf 

trebuie să respecte următorul format media: 

video- HD -1080p, 25 fps, compresie H264 (mp4), max 15mb/s;  

Audio- PCM sau AC3 standard, ( sunetul 5.1 trebuie anunțat la momentul predării). 

a. Fișa tehnica a proiectului de licență (în cazul  filmelor) 

1. Titlul original, titlu in limba engleză 

2.  Detaliile tehnice (Formatul filmării, Durata, Detalii despre sunet, Format proiecție) 

3. Synopsis scurt, mediu, lung (2-3, 4-7, respectiv 7-10 rânduri) 

4. Biofilmografie sudent scurtă, medie, lungă (2-3, 4-7, respectiv 7-10 rânduri) 

5. Motivație regizorală scurtă, medie, lungă  (2, 5, respectiv 4-7-10 rânduri) 

6. Listă actori 

7. Listă echipa de filmare 

8. Cuvinte cheie 

9. Datele casei de producție (dacă este cazul) 

10. Datele producătorului/ coproducatorului (dacă este cazul) 

 

b. Modul de prezentare a creditelor 

 

1. Pagina 1. de deschidere a filmului (primele 5 secunde) 

Sigla UBB alaturi de sigla FTT urmat de cuvântul „PREZINTĂ ” (Dimensionarea siglelor și 

fontul se va face dupa modelul afișat pe site în Ghidul de identitate FTT).  

2.  Pagina 2.  Casa de producție/coproducție......(in cazul in care proiectul este finantat de UBB 

sau folosește echipament UBB se trece sigla studioului CineMedia impreuna cu sigla 

coproducătorului (daca este cazul) 

3. Pagina 3. Un film de......(numele studentului) „realizat ca proiect de licență/dizertație in 

cadrul departamentului de Cinematografie și Media” 

4. Director de imagine 

5. Editor sunet/montaj  

6.  Titlul filmului 

...... Filmul 

 

Credite finale: 

1. Regizor 

2. Scenarist 

3. Producător (dacă este cazul) 

4. Actorii principali 

5. Actori secundari 

6. Director de producție 



7. Editor 

8. Costume/scenografie 

9. Compoziția muzicală (daca este cazul), alte drepturi muzicale 

10. Postproducție 

11. Mulțumiri 

12. Un proiect coordonat de: 

13. Copywrhight an de productie si sigla FTT 

 

c. Modul de realizare a proiectului de creatie artistica/pitch 

A. Date personale 

Prenume, nume/ institutie 

B. Propunerea de proiect 

  1. Titlul 

2. Durata intinderii proiectului 

3. Sumarul proiectului (maxim 80 cuvinte) 

4. Descrierea detaliata a proiectului (max 300 cuvinte) 

5. Relevanta / impact/ scop (max 3000 cuvinte) 

6. Obiective (max150 cuvinte) 

7. Parteneri posibili, descrieti modul de angajare a partenerului (max 100 cuvinte) 

8. Public tinta (max 100 cuvinte) 

9. Estimare detaliata de buget (cheltuieli de personal/inchiriere echipamente/ inchiriere spatii/ 

promovare) 

 


