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CINEPUB este:

• cea mai mare colecție online de film românesc, fundamentată pe criterii legale, 

realizată în parteneriat cu producătorii de film românesc și cu Google Inc.

• o platformă online unde pot fi găsite titluri românești cunoscute (pe care publicul

le-a ratat în cinematografe) și titluri rare (care nu au avut șansa difuzării în

cinematografe).

• un portal de conținut cinematografic cu premiere săptămânale de lungmetraj, 

scurtmetraj, animații sau documentare. 

• organizator al unor serii de evenimente centrate pe tematica filmelor prezentate

pe platformă. 

• locul unde publicul poate cunoaște / descoperi creatori și realizatori de film din 

România printr-o serie de interviuri (la cald, cu spectatorii Cinepub).   



CINEPUB își propune:

• să susțină filmul românesc prin atragerea publicului către producții autohtone de 

toate tipurile: producții de autor, independente, cu finanțare CNC, etc. 

• să promoveze filmul românesc prin evenimente incitante, care să atragă în jurul

Cinepub o comunitate cât mai diversă de cinefili și nu numai.

• să atragă publicul către cinematografe: după descoperirea filmului românesc în

mediul online, următorul pas va fi dorința spectatorilor români de a viziona filme 

autohtone în sălile de cinema. 

• să aibă un rol educativ prin atragerea publicului către filme de calitate românești. 

În viitor ne propunem să: 

• lansăm producții românești devenite deja clasice, filme ale unor regizori

români consacrați (ex: Stere Gulea, Mircea Daneliuc, Lucian Pintilie, etc.)  

• în parteneriat cu UNATC-ul ne dorim digitalizarea unor filme de școală

ale unor regizori români din generații diferite (ex. Lucian Pintilie, Mircea 

Daneliuc, Stere Gulea, Cristian Mungiu, etc.)



Filmele Cinepub

• 14 lungmetraje, 26 scurtmetraje, 20 animații și 23 documentare sunt filmele care 

creează colecția diversă Cinepub, care se află în continuă creștere.  

• Tudor Giurgiu, Adrian Sitaru, Constantin Popescu, Paul Negoescu, Andrei 

Crețulescu, Andrei Gruzsniczki, Anca Damian, Dan Chișu sau Claudiu Mitcu sunt

doar o parte dintre regizorii prezenți pe platformă. 



Evenimentele Cinepub
Cinepub își dorește să promoveze filmul românesc altfel! 

Printre evenimentele Cinepub 2015 se numără:

• Proiecția documentarului "Exploratorul" regizat de Titus Muntean și Xantus Gabor, 

expoziția "Antarctica, dincolo de capătul lumii" cu fotografii realizate de Helmut Ignat și

proiecția imaginilor stereoscopice realizate de Emil Racoviță și prelucrate de Radu 

Igazsag. 

• Party Cinepub @ TIFF – petrecerea unde se sărbătorește filmul românesc, după Gala de 

Închidere a celui mai important festival din România - Festivalului Internațional de Film 

Transilvania (TIFF). Petrecerea va rămâne una de tradiție în calendarul evenimentului.   



A face cinste*

Cinepub vă solicită să ne faceți cinstea să ne fiți parteneri și oferă în schimb

onoarea de a vă fi alături. 

• Cinepub nu este un proiect comercial, ci unul cultural. Iată de ce Cinepub nu are 

cum să ofere bani pentru parteneriatele sale, dar, la rândul său, nu solicită ajutor

material. 

• ne dorim o colaborare și un parteneriat puternice, de lungă durată, în care 

ambele părți să se poată simți împlinite și implicate în campanii de comunicare 

cât mai diverse și mai de impact. 

• și nu în ultimul rând, ne dorim să promovăm filmul românesc împreună!   

* “Cinste face cine acceptă, nu cine oferă” (Al. O Teodoreanu)



Cinepub este un proiect unic GAV în parteneriat cu Google Inc.

GAV este o agenție româneasca de comunicare, specializată

în content offline şi online, pionier al marketingului cultural 

autohton.
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