
PREMIILE UCIN 2022

- Marele Premiu  şi Trofeul Uniunii Cineaştilor,
filmului „ BABARDEALĂ CU BUCLUC SAU PORNO BALAMUC”, 

regia Radu Jude
                                          producător Ada Solomon

    
● Premiul Special al Juriului
filmului „CÂMP DE MACI”

                                          regia  Eugen Jebeleanu                 

   ● Premiul pentru regie ”Lucian Pintilie”
doamnei Teodora Ana Mihai                    

pentru filmul „LA CIVIL”

                                ● Premiul pentru scenariu
domnului Iosif Demian

pentru  filmul „Rondul de noapte”

                                  ● Premiul pentru imagine
domnului Marius  Panduru

pentru filmele „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, 
„La Civil”, „Câmp de Maci”

                              ● Premiul pentru  costume
doamnei Oana Păunescu

pentru filmele „Rondul de noapte” și ”Scara”

                                  ● Premiul pentru decor
domnului Sorin Dima

pentru filmul „Scara”

                                ● Premiul  pentru  interpretare feminină
doamnei Ilinca Hărnuț

pentru rolurile din filmele    „Rondul de noapte”(Margareta)
                        și „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste”(Taximetrista)

                              ● Premiul  pentru  interpretare masculină
domnului  Conrad Mericoffer

pentru rolul Cristi din filmul  „Câmp de Maci”
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● Premiul pentru interpretare feminină – rol secundar          -   (ex-aequo)
doamnei  Rodica. Mandache     

pentru rolul Floarea Plătici   din filmul  „Luca”

   
                 ● Premiul pentru interpretare feminină – rol secundar      (ex-aequo)

doamnei  Andreea Grămoșteanu 
pentru rolul Dora   din filmul  „Complet Necunoscuți”

● Premiul pentru interpretare masculină – rol secundar
domnului  Alexandru Potocean

pentru rolul Mircea  din filmul „Câmp de Maci”

                                      ● Premiul pentru montaj
                  domnului Cătălin Cristuțiu                                          
pentru  filmul   „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”

                                   ● Premiul pentru coloana sonoră
domnului Alexandru Dragomir

pentru filmul  „Câmp de Maci”

● Premiul pentru muzică de film originală „Adrian Enescu”
doamnei Erika Jozsa Demian
pentru filmul  „Rondul de noapte”

 

                ● Premiul pentru film de scurt metraj ficţiune
doamnei Carina Dașoveanu

              pentru filmul „Prin oraș circulă scurte povești de dragoste”

                               ● Premiul  pentru film documentar   
                                   domnului Dan Dinu                                               

pentru filmul „România Sălbatică”

                           ● Premiul pentru film documentar
domnului   Cosmin Dumitrache

pentru filmul „România Sălbatică”

                            ● Premiul pentru film de animație
doamnei Anca Damian
pentru filmul „Insula”

                          ● Premiul pentru film de televiziune 
domnului   Aron Xantus

pentru filmul    „A Ști sau  A Nu Ști”

2



                           ● Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos”
doamnei Ruxandra Ghițescu
pentru filmul „Otto Barbarul”

                                  ● Premiul Speranțe cinematografice
domnului Marc Titieni

pentru rolul din filmul „Otto Barbarul”

   ♦♦     Premiile Academice ale Uniunii Cineaștilor din România:

domnului CONSTANTIN CODRESCU
                             pentru marile sale creații cinematografice
                        

doamnei IOANA BULCĂ
                           pentru o carieră de excepție în film și teatru 
                        

domnului Geo BARTON (In Memoriam)    
                     o mare personalitate în lumea teatrală și a filmului românesc

♦♦ De asemenea, s-a acordat Premiul Președintelui UCIN domnului VIRGIL OGĂȘANU
pentru o carieră remarcabilă în filmul românesc

● In cadrul Galei, conducerea Uniunii Cineastilor a onorat personalitățile care au marcat 
istoria filmului românesc și pe seniorii noștri:   

S-au acordat Premii de Excelență 

                            Domnului Radu BORUZESCU                                             
          Personalitate marcantă a teatrului şi cinematografului 
                             românesc şi internaţional

cât și  doamnei Miruna Boruzescu (In Memoriam) , personalitate marcantă a filmului și 
teatrului din România și străinătate.
                                                                                                                                                   
●   Diplome de Excelență                     
                                                     
doamnei Elena PANTAZICĂ    
și domnului Vasile LUCA
pentru merite deosebite în promovarea filmului românesc                                                        
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●  MARELE PREMIU SPECIAL al Uniunii Cineaștilor din România
                                 Studiourilor CASTEL FILM

                                                    
Castel film reprezintă astăzi un argument 

pentru arta și industria filmului românesc și internațional

   

●  Așa cum este tradiția, Asociația criticilor și filmologilor  din Uniunea Cineaștilor a acordat 
și in acest an premii pentru carte de film și publicistică.

 “Premiul Ion Cantacuzino” 

pentru  publicistică cinematografică

domnului  Dinu-Ioan NICULA                             

pentru eseurile şi articolele publicate în revistele "Film" şi "Scriptor

                                                                  x
                                                                x   x

  

“Premiul George Littera”   

pentru carte de film

domnului Angelo Mitchievici                      

     pentru volumul "Farmecul vieţilor distruse" 
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