
Sergiu PRODAN 

1963  

Actor, regizor, scenarist, producător de filme, profesor, ministru al Culturii Republicii Moldova. 

S-a născut la 9 decembrie 1963 în or. Bălți, Republica Moldova. 

După absolvirea școlii medii în or. Chișinău (anii 1970 - 1980), a urmat studiile la Institutul teatral 
„Boris Şciukin”, Moscova, specialitatea actor de teatru şi film (1980 – 1985). Concomitent, debutează în 
calitate de actor, în 1982, cu rolul central în filmul „Cum să devii celebru”. Între 1986 - 1991, continuă 
studiile la Facultatea Regie film de ficțiune, Institutul Unional de Stat de Cinematografie din Moscova 
(VGIK),  clasa profesorului  Irakli Kvirikadze. 

În anii 1985 – 1986 este actor la teatrul „Luceafărul” din capitală, împreună cu alți proaspeți 
absolvenți reveniți de la Moscova. 

În 1987, debutează ca  scenarist și regizor, cu filmul documentar de scurt metraj „Fără cuvinte”, 
participând la Festivalul filmelor studențești, Londra, Marea Britanie (1988). Urmează, în 1990, filmul 
artistic „Cea mai bună dintre lumi sau o simplă zi de toamnă”. Regizează, apoi,  filmul artistic de scurt 
metraj „Domnul primar și amantul soției sale” (1992) și pelicula „Paula” (1992), cu care participă la 
Festivalul din Locarno. 

Conduce o perioadă „Asociaţia experimentală de creaţie Phoenix-M”, fondată de renumitul regizor 
Emil Loteanu, pe lângă studioul „Moldova Film”. 

În  1995 se impune ca producător de filme în cadru Companiei de Producţie „Flux Film Studio”. 

Anii 1995-2002 marchează biografia lui Sergiu Prodan în calitate de regizor de filme:  “Patul lui 
Procust” (2001), pentru care e regizor, scenarist și producător;  „Copiii măcelarului” (2002), „2438 km sau 
Toate drumurile duc spre Roma”(vezi filmoteca). 

 A mai fost director general al Televiziunii în cadrul Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului 
„Teleradio-Moldova” (2004). În perioada 2009-2013 este profesor universitar, disciplina regie film la 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău. 

În anul 2001 formează studioul de producere a filmelor „Atelierul Sergiu Prodan PR și Publicitate 
S.R.L.”, fiind, până în 2021, manager principal şi director artistic. Studioul produce filme de diferite genuri. 
În perioada 2001 - 2010, colaborează și menţine parteneriate cu agenția ONU şi organizaţiile 
internaţionale în cadrul implementării proiectelor sociale, realizând spoturi publicitare. 

În anul 2010 devine fondator al ONG-ului „Impact social”, prin care se implică în elaborarea 
proiectelor cu impact socio-cultural și crearea parteneriatelor pentru susţinerea proiectelor în domeniul 
cinematografiei şi culturii. Participă la luarea deciziilor și orientarea politicilor în domeniu de pe poziția de 
membru al Asociaţiei Producătorilor de Film din Republica Moldova, membru al Consiliului Artistic al 
Ministerului Culturii RM;  membru al Consiliului Parlamentar pentru cultură, învăţământ, ştiinţă, tineret, 
sport şi mass-media. 

Este membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova, apoi preşedinte al acesteia (2013-
2017). 

Din luna august 2021 este Ministru al Culturii în Republica Moldova, Guvernul Gavrilița. 

Pelicolele realizate de Sergiu Prodan au participat la mai multe festivaluri internaţionale de film: 
„Patul lui Procust”(Berlinale (2002), Karlovî Varî (2003), Montreal (2002), Quebec (2002), Cairo (2002), 
Setubal, Portugalia (2002), Moscova (2002), Filadelfia, SUA (2002), Germania (2003), Israel (2003), Mexico 
(2008); filmul „Cea mai bună dintre lumi, sau o simplă zi de toamnă”, Kiev (2001); filmul „Paula”, România 
(2002) 



Unele dintre ele au fost distinse cu diferite premii: Cel mai bun film artistic de scurt metraj, Premiul 
special al Fondului de Distribuție Elvețiană de Film pentru pelicula „Copii măcelarului”, Locarno, Elveţia 
(1992), Premiul Canal+, Franța (2003); Cel mai bun film artistic pentru pelicula „Cea mai bună dintre lumi 
sau o simplă zi de toamnă”, Kiev (2001); Cel mai bun film artistic de scurt metraj, Premiul special al criticilor 
şi premiul special Kodak pentru cel mai bun scurtmetraj, pentru filmul „Paula”, Costinești, România (2002). 

Filmografia: 

Actor: 

„Cum să devii celebru”, 1982 – rolul principal - Petru 

Teatrul „Luceafărul”, 1985 - 1986 

Regizor, scenarist, producător: 

„Fără cuvinte”, 1987, film documentar de scurt metraj − scenariul şi regia. 

„Cea mai bună dintre lumi sau o simplă zi de toamnă”, 1990, film artistic − regizor, scenarist; 

„Domnul primar și amantul soției sale”, 1992, film artistic de scurt metraj − regizor; 

„Paula”, 1992, film artistic de scurt metraj− regizor; 

„Patul lui Procust”, 2001 film artistic de lung metraj − scenarist, regizor, producător. 

Producția spoturilor publicitare, 2001-2010, 

„Copiii măcelarului”, 2002, film artistic de scurt metraj − regizor. 

„2438 km sau Toate drumurile duc spre Roma”, film artistic (la etapa de producere) – scenarist, 
regizor. 


