Anexa nr. 24

la ordinul Directorului CNC nr. 15/19 din 19 septembrie 2019

CALITATEA REGIZORULUI*
Secțiunea 2 - pentru unul din ultimele două filme realizate
(se va completa cu același film la toate subpunctele acestei secțiuni)
Criteriul

Nota

Coeficientul
de
importanţă

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0.2

- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

1

3.2 p
(max 3.2 p)

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

1

1.6 p
(max 1.6 p)

- la alte festivaluri agreate de CNC **

1

1.2 p
(max 1.2 p)

Total
punctaj

1. Numărul de spectatori
- 45.000 de spectatori sau mai mult
- 40.000 - 44.999 de spectatori
- 35.000 - 39.999 de spectatori
- 30.000 - 34.999 de spectatori
- 25.000 - 29.999 de spectatori
- 20.000 - 24.999 de spectatori
- 15.000 - 19.999 de spectatori
- 10.000 - 14.999 de spectatori
- 5.000 - 9.999 de spectatori
- 1.000 - 4.999 de spectatori

Punctajul maxim este de 2 puncte

2. Palmares: Festivaluri Internaționale
a) Premii:
Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu
Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu
Mențiunile speciale valorează jumătate din premiu

b) Selecţii (dacă filmul a fost premiat nu se mai punctează şi selecţia):
- la festivaluri de categoria A, Oscar, EFA

maxim 2
selecții

- la alte festivaluri F.I.A.P.F.

maxim 3
selecții

0.8 p
(max2.4 p)

- la alte festivaluri agreate de CNC

maxim 6
selecții

0.4 p
(max2.4 p)

Punctajul maxim este de 14 puncte

1.6 p
(max 3.2 p)

max 2 p

3.Achiziții
a) Numărul de ţări în care un film realizat în carieră
s-a difuzat

10 pentru distribuţia
filmului în cel puţin
două ţări
5 pentru distribuţia
filmului într-o țară
străină

0.2

max 2.0 p

În cazul unei coproducții se consideră țară/teritoriu exclus țările coproducătoare.
(exemplu MD/FR/IT - orice țară în afara Moldovei, Franței și Italiei)
b) Numărul de posturi de televiziune cu acoperire
naţională și/sau internaţională care au achiziţionat
filmul***

10 pentru > 5
televiziuni
9 > 4 televiziuni
8 > 3 televiziuni
7 > 2 televiziuni
6 >1 televiziune

c) Achiziționarea filmului de către o platformă
online internațională de tip SVoD, TvoD
(exemplu: Netflix, Amazon, MEGOGO, Mubi,
Hulu, Filmmit etc.)

0.1

max 1.0p

1.0

Max 1.0 p

Punctajul maxim este de 4 puncte

Total punctaj Anexa 24 (maximum 20 de puncte):
La punctajul obținut se aplică o pondere de 60%.
TOTAL PUNCTAJ PONDERAT secțiunea 2

TOTAL PUNCTAJ “Calitatea regizorului”: Anexa 23+Anexa24 =

Membrii consiliului:__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

*Anexa nr.24 se va completa conform informaților din anexa nr. 21 DECLARAȚIA REGIZORULUI în legătură cu un film din ultimele două realizate
** Toate Festivalurile Internaționale de Film
***Se ia în considerare contractul de achiziție al respectivului film de către compania de televiziune indiferent de numărul de canale/țări

