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- Peste 90% din 
locurile de cazare de 
la USV, pentru 
studenții de la fără 
taxă. 

suceavalive.ro 
21.06.21 

- Consiliul de Administrație al USV a decis ca începând cu anul universitar 
2021-2022, locurile de cazare în căminele Universității „Ștefan cel Mare” 
Suceava vor fi alocate, într-un procent de peste 90%, studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor de la învățământul cu frecvență care sunt 
la buget. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava dispune de 1.400 de locuri de 
cazare, iar tarifele aferente unei luni vor crește anul viitor cu sume 
cuprinse între 40 și 70 de lei, în funcție de căminul în care se va face 
cazarea. Astfel, pentru studenții la buget, un loc de cazare în unul dintre 
căminele USV costă între 250 și 500 de lei, în timp ce pentru studenții de 
la taxă tarifele pentru cazare vor fi cuprinse între 370 și 500 de lei. De 
altfel, studenții care au unul dintre părinți cadru didactic sau didactic 
auxiliar, prețul de cazare este cuprins între 190 și 500 de lei pe lună, în 
funcție de căminul studențesc ales. 
Căminul 1 din campusul universitar are 27 de camere și 108 locuri de 
cazare. Astfel, într-o cameră pot fi cazați patru studenți.  
Totodată, studenții beneficiază gratuit de servicii de curățătorie pentru 
lenjeria de pat: săptămânal sau la cerere, iar contra cost de TV prin cablu 
cu abonament personal. 
Căminul 2 dispune de 337 locuri de cazare în cele 110 camere cu 3 și 4 
locuri cu grup sanitar și duș în fiecare cameră.  
Căminul studențesc numărul 3 este situat pe Str. Mihai Viteazul nr. 20A, 
în apropierea Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava. Clădirea 
dispune de 88 de camere pentru 176 de locuri de cazare. O cameră are 2 
locuri de cazare cu grup sanitar și duș în cameră.   
Căminul studențesc nr. 4 este situat pe Str.  Scurtă nr. 6 și dispune de 
302 locuri de cazare în cele 70 de camere cu 3 locuri și 46 de camere cu 
2 locuri. 
Căminul 5 este situat pe Str. Universității nr. 36A, vis a vis de Campus și 
dispune de 42 locuri în cele 21 camere. 



Căminul nr. 8 este situat pe Str. Narciselor nr. 22 și dispune de 50 de 
locuri de cazare în cele 18 camere cu 2 locuri; 2 apartamente cu 2 camere 
și 1 apartament cu 3 camere. 

- CSU din Suceava, 
campioană națională 
la juniori II 

ziardesuceava.ro 
21.06.21 

- Echipa de juniori II a Clubului Sportiv Universitar a câștigat de o manieră 
categorică Campionatul Național al juniorilor II, iar principalul artizan 
al acestui important succes este antrenorul Vasile Boca. 
„Suntem extrem de fericiți și mândri pentru tot ceea ce am realizat în 
acest sezon! Acest proiect a luat naștere în anul 2013, la inițiativa 
domnului profesor Petru Ghervan. Titlul național al juniorilor II, câștigat 
autoritar, este rezultatul celor 8 ani în care acești băieți au trudit enorm, 
s-au dedicat sportului, formându-și adevărate caractere de luptători. Au 
crezut în visurile lor, și-au dorit cu ardoare să ajungă adevărați 
performeri, să reprezinte cu mândrie orașul Suceava și România în 
marile competiții. Munca asiduă, perseverența și disciplina ne-au făcut 
ca din 2014 încoace, la această generație 2004-2005, să pierdem doar 
două jocuri, o finală cu Medgidia, în 2015 și o semifinală cu Vâlcea, în 
2017. Anul acesta ne-am propus să câștigăm titlul, nu oricum, ci fără să 
pierdem vreo una dintre reprizele jucate, obiectiv asumat și realizat clar 
de către băieți. Titlurile naționale câștigate la Juniori III, în 2019 și la 
Juniori II, în prezent, au fost obținute doar cu victorii pe linie. Deși 
aparent nu pare, a fost un campionat extrem de greu, pauza din 
pandemie cauzându-ne și multe probleme medicale, iar aici vreau să 
subliniez rolul determinant al kinetoterapeutului Mihai Vornicu, un 
profesionist desăvârșit, care i-a ajutat enorm pe copii. Începând din 
sezonul următor intenționăm să jucăm cu această generație și in Divizia 
A, ceea ce le va conferi băieților un număr mai mare de jocuri la un nivel 
superior, pe lângă campionatul juniorilor I, acolo unde ne vom propune 
noi obiective de performanță. În numele întregului colectiv vreau să 
mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut de-a lungul acestor frumoși 
ani, părinților copiilor, conducerii Clubului Sportiv Universitar, precum 
și partenerilor noștri care ne-au fost alături în realizarea performanțelor: 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, Liceul cu Program Sportiv 
Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea Ștefan cel 
Mare Suceava și Primăria Suceava‘’, a declarat antrenorul Vasile Boca, 
care s-a ocupat și de pregătirea echipei de juniori III a clubului, ce a 
cucerit titlul de vicecampioană națională în 2021. 
În meciul decisiv pentru titlu, disputat, ieri, la Cluj – Napoca, „alb-
albaștrii” au trecut fără emoții, cu scorul de 39-20 (17-7) de echipa 
Liceului „Liviu Rebreanu”, din Turda, la capătul unui joc pe care l-au 

gazetasv.ro 
21.06.21 
stirisuceava.net 
21.06.21 



controlat cu autoritate. Este o nouă performanță de excepție realizată de 
această generație extraordinară de tineri handbaliști, care au în palmares 
și titlul național la nivel de juniori III, adjudecat în urmă cu doi ani, la 
Buzău. 
Pe lângă medaliile de aur, sucevenii au mai câștigat două premii 
individuale, prin Dragoș Podovei – cei mai bun portar și Daniel Stanciuc 
– cel mai bun jucător. 

- Hai la USV! 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare”, 
pregătită pentru noii 
studenți, cu Mircea 
A. Diaconu, 
prorector USV la 
„Povestea Vorbei” – 
Televiziunea 
Intermedia Suceava 

suceava-smartpress.ro 
19.06.21 

- Emisiunea „Povestea Vorbei”, găzduită de postul regional de televiziune 
Intermedia Suceava, moderată de Neculai Roșca,  propune începând din 
seara zilei de astăzi, 19 iunie, ora 20, o întâlnire cu prof. univ. dr. Mircea 
A. Diaconu, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
El va transmite către tinerii absolvenți de liceu, acum aflați în febra 
Bacalaureatului, argumentele cele mai bune pentru ca ei să opteze pentru 
studenția la USV. Cercetare științifică de nivel înalt, deschidere către 
viitor, recunoaștere internațională, dascăli dedicați și, nu în ultimul rând, 
o formidabilă bibliotecă, gazdă de fapt a întâlnirii cu profesorul Mircea 
A. Diaconu, pentru această ediție a emisiunii „Povestea Vorbei” 
Programul de difuzare al emisiunii „Povestea Vorbei” este cel știut: 
sâmbătă ora 20.00; duminică la ora 13.00; marți, ora 12.00; marți, ora 
22.00; miercuri, ora 16.10,  vineri, ora 15.00, vineri ora 03.00, dar și pe 
paginile de facebook ale Televiziunii Intermedia Suceava și a publicației 
online Suceava smartpress începând cu seara zilei de sâmbătă, când 
emisiunea este difuzată în premieră. 

suceava-smartpress.ro 
19.06.21 

- Prof. Graur: 
Melanjul Suceava-
Botoșani trebuie 
dezvoltat 

radiotop.ro 
20.06.21 

- Facultatea de Inginerie electrică din cadrul universității sucevene a 
încheiat primele contracte cu o firmă de producție, după 1989. În cadrul 
unei emisiuni la Radio Top, profesorul universitar doctor inginer Adrian 
Graur a declarat: „Noi avem în momentul de față niște contracte pe care 
le derulăm cu <Electroalfa> Botoșani. Prcatic, după 1989 sunt primele 
contracte pe care le avem în universitate cu industria”. Pe de altă parte, 
domnul Graur susține că pentru a crește calitatea învățământului la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” ai nevoie de oameni foarte bine calificați, 
însă aceștia ezită să vină la Suceava pentru că orașul nu le oferă prea 
multe. A spus profesorul: „Cea mai mare problemă este cum reușești să 
aduci resursă umană și să o păstrezi la Suceava. Or, Suceava nu oferă 
atractivitate din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural 
încă e deficitară”. Adrian Graur a continuat spunând că Suceava nu stă 
nici rău la capitolul cultural, însă „din punctul acesta de vedere 
Botoșaniul oferă mai mult”. Domnul a adăugat: „Melanjul Suceava – 
Botoșani ar trebui mai puternic dezvoltat”. 



- Cercetătorii 
avertizează: Ghețarii 
subterani din SE 
Europei se topesc 
într-un ritm 
alarmant  

marketwatch.ro 
19.06.21 

- Un grup de cercetători din România, Grecia, Croația, Slovenia, Germania 
și Norvegia, coordonați de Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al 
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, arată într-un studiu publicat 
recent că ghețarii de suprafață și cei din peșterile din SE Europei se 
topesc într-un ritm fără precedent în ultimele decenii. În perioada 2018-
2020, un proiect de cercetare finanțat de UEFISCDI România la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a propus investigarea 
ghețarilor subterani din Europa, cu scopul de a studia fenomenul topirii 
acestora, în contextul în care cercetările la nivel mondial s-au concentrat 
cu deosebire pe cele mai vizibile componente ale criosferei (calote 
glaciare, ghețari montani, permafrost, strat sezonier de zăpadă), ghețarii 
subterani fiind în general „neglijați” din acest punct de vedere.  
Cercetătorii au pornit de la faptul că fenomenul de creștere a 
temperaturii medii globale (medie rezultată din suma creșterilor din 
anumite regiuni cu suma scăderilor din altele) are consecințe imediate 
asupra topirii ghețarilor și afirmă că, deși la nivel regional există situații 
de acumulare a gheții, la nivel global asistăm la topirea generalizată a 
acestora. Situația a devenit cu atât mai evidentă în ultimele două decenii, 
caracterizate de un număr excepțional de mare de fenomene 
meteorologice extreme – valuri de căldură și frig, precipitații excedentare 
și secete, inundații. Conform specialiștilor, aceste fenomene sunt 
manifestări ale procesului general de creștere a temperaturii aerului, 
creștere care determină modificări substanțiale ale circulației 
atmosferice la scară globală. La rândul lor, acestea duc la redistribuirea 
energiei în cadrul atmosferei terestre, cu consecințele de rigoare – 
creșteri de temperatură în anumite regiuni sau în anumite perioade sunt 
însoțite de scăderi de temperatură în altele. 

- Gheorghe Flutur 
anunță că s-au 
deschis ofertele 
pentru proiectarea 
Spitalului de Copii și 
Spitalului de Boli 
Infecțioase din 
Suceava și transmite 
USV întregul sprijin 
pentru Facultatea de 
Medicină 

newsbucovina.ro 
18.06.21 

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a 
participat, joi seara, la festivitatea de absolvire a promoției 2021 a 
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava  a transmis că autoritățile 
județene sucevene sunt mereu alături de USV și că acum, mai mult, când 
urmează să fie înființată Facultatea de Medicină din Suceava. 
Flutur i-a felicitat pe absolvenți că au avut șansa să fie studenți ai acestei 
prestigioase universități. 
El a spus că răspunsul USV la provocarea pandemiei este Facultatea de 
Medicină. 
„Viața ne-a arătat în ultima perioadă că investițiile în sănătate trebuie să 
fie pe primul plan și ele trebuie să înceapă cu resursa umană”, a arătat 
acesta. 

http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/
http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/
http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/
http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/
http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/
http://www.marketwatch.ro/articol/17381/Cercetatorii_avertizeaza_Ghetarii_subterani_din_SE_Europei_se_topesc_intr-un_ritm_alarmant_/


Președintele Flutur a ținut să sublinieze că atât el cât și managerul SJU 
Suceava, dr. Alexandru Calancea, vor fi alături de USV în acest demers 
pentru Facultatea de Medicină și a adăugat că nu poate uita că USV a fost 
prima instituție care a pus la dispoziție echipamentul RT-PCR pentru 
efectuarea de teste pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 la SJU 
Suceava. 
El a anunțat că joi s-au deschis plicurile pentru licitațiile pentru 
realizarea proiectelor tehnice pentru cele două mari obiective de 125 de 
milioane de euro, Spitalul de Copii și Spitalul de Boli Infecțioase, fiind 
analizate acum cinci oferte. 
„Asta înseamnă în continuare dezvoltare a bazei medicale unde 
dumneavoastră, profesorii, medicii, puteți să vă afirmați, ca să 
răspundem așteptărilor populației”, a spus Flutur. 
El a subliniat că autoritățile județene vor continua parteneriatul cu USV 
și a menționat că acest parteneriat a prins contur și în parcurile 
industriale de la Suceava și Siret. 

- Aproximativ 2.000 
de studenți au 
terminat în acest an 
una dintre cele 10 
facultăți ale 
Universității Ștefan 
cel Mare din 
Suceava. 

observatornews.ro 
19.06.21 

- Chiar dacă au avut de înfruntat mai multe reprize de ploaie torențială, 
mii de studenți care au terminat cursurile Universității Ștefan cel Mare 
din Suceava au participat la primul marș al absolvenților ținut după 
începutul pandemiei. Tinerii au luat la pas străzile din Suceava, iar după 
marș au fost premiați și au asistat la un concert. 
Aproximativ 2.000 de studenți au terminat în acest an una dintre cele 10 
facultăți ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cei mai mulți au 
plecat în marș pe străzile orașului, pentru a marca momentul. 
Ștefan Purici, protector USV: „Este o manifestare pe care o organizăm an 
de an, în anul anterior din păcate a fost doar virtual. Studenții doresc să 
marcheze un eveniment important în viața lor”. 

us24.ro 
19.06.21 

Dan COMAN Mihai Ștefănoaia a 
ținut să aducă 
mulțumiri 
primarului Ion 
Lungu pentru 
susținerea financiară 

monitorulsv.ro 
22.06.21 

- Cadrul universitar sucevean lector univ. dr. Mihai Ștefănoaia și-a lansat, 
la Suceava, cărțile „Drept penal. Partea Generală”. Lansarea celor două 
volume ale cărții a avut loc în cadrul ediției a șase a Conferinței Științifice 
Internaționale „Dimensiuni etice și sociale în Administrația Publică și 
Drept”, care a avut loc în perioada 17-19 iunie 2021, la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” Suceava. Evenimentul a fost organizat de universitatea 

radiotop.ro 
20.06.21 



semnificativă a 
tuturor activităților 
educaționale și 
culturale organizate 
de către 
Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
Suceava, implicit a 
conferinței 
internaționale 
organizată de către 
Facultatea de Drept 
din cadrul 
Universității Ștefan 
cel Mare Suceava. 

 suceveană, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Suceava. La 
Conferința Științifică Internațională au participat profesori de drept de 
la unele dintre cele mai renumite universități din România, Spania, 
Elveția, Polonia, Turcia, Ucraina și Republica Moldova. 
În cadrul conferinței, cadrele universitare participante au susținut 
prelegeri pe teme de drept, printre acestea numărându-se și lectorul 
univ. dr. Mihai Ștefănoaia, care a prezentat lucrarea „Valorile etice și 
pedeapsa închisorii”. 
Avocat în cadrul Baroului Suceava, Mihai Ștefănoaia este și cadru 
universitar la Facultatea de Drept a Universității „Ștefan cel Mare”. Tot 
cu prilejul acestei conferințe, Mihai Ștefănoaia și-a lansat cele două 
volume ale cărții „Drept penal. Partea generală”. Volumele au fost 
tipărite la cea mai mare și prestigioasă editură juridică din România, 
„Universul Juridic”, o editură apreciată la nivel internațional. 
Mihai Ștefănoaia i-a adus mulțumiri primarului Sucevei, Ion Lungu, 
pentru susținerea financiară semnificativă a tuturor activităților 
educaționale și culturale organizate de către Universitatea Suceava, și 
implicit a acestei conferințe internaționale organizate de Facultatea de 
Drept Suceava. El i-a mulțumit și i-a adresat felicitări rectorului 
Universității Suceava, prof. univ. dr. Valentin Popa, pentru implicarea și 
disponibilitatea dezvoltării universității, dar și pentru capacitatea de a 
genera condiții optime pentru organizarea de evenimente științifice 
academice cu recunoaștere internațională. Universitarul sucevean a ținut 
să-l felicite pe acad. prof. univ. dr. Vasile Păvăleanu „în calitatea 
dumnealui de ctitor al Facultății de Drept a Universității <Ștefan cel 
Mare> Suceava”, o facultate tânără, dar deja cunoscută și recunoscută 
atât la nivel național, cât și la nivel internațional prin activitatea 
colectivului didactic, pentru toată opera sa științifică semnificativă care 
este un exemplu pentru mai tinerii săi colegi. 
Nu în ultimul rând, el i-a mulțumit și directorului Editurii „Universul 
Juridic” pentru susținerea și promovarea, fizic și online, a conferinței și 
evenimentului de lansare a cărții de la Suceava. 

- Asociația 
Consultanților în 
Dezvoltare 
Comunitară (ACDC), 
în colaborare cu 
Enel Energie, a 
demarat în perioada 

info-suceava.com 
22.06.21 

- Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC), în 
colaborare cu Enel Energie, a demarat în perioada 2020 – 2021 două 
proiecte la nivelul județului Suceava pentru a facilita accesul la educație 
pentru copiii care trăiesc în comunități marginalizate, afectate de sărăcie, 
în sistemul maternal de protecție sau pentru copii cu dizabilități.  
Primul proiect, intitulat „EDUGreen”, s-a desfășurat în perioada 
noiembrie 2020 – februarie 2021, în cătunul Țâmpoceni, din localitatea 



2020 – 2021 două 
proiecte la nivelul 
județului Suceava 
pentru a facilita 
accesul la educație 
pentru copiii care 
trăiesc în comunități 
marginalizate, 
afectate de sărăcie, 
în sistemul maternal 
de protecție sau 
pentru copii cu 
dizabilități 

Capu Codrului, Comuna Păltinoasa. În urma unei evaluări făcute de 
voluntarii și asistenții sociali implicați în aceste acțiuni asupra condițiilor 
în care trăiesc copiii și tinerii din zona respectivă au fost sprijiniți 30 de 
copii pentru a-și continua studiile. Acestora li s-au oferit pachete cu 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul rece, precum și sprijin în 
întocmirea dosarelor pentru accesarea tabletelor oferite de Ministerul 
Educației.  
În contextul pandemiei de coronavirus și a desfășurării școlii în mediul 
online, cei doi parteneri, Asociația ACDC și EnelEnergie, au continuat 
colaborarea și au sprijinit cu tablete 170 de copiii cu vârste între 10 și 17 
ani din mediile sărace.  
Astfel, împreună cu studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și 
cu sprijinul Directorului Școlii Gimnaziale „Ciprian Porumbescu”, dna. 
Loredana Varzari, au fost acordate pe parcursul lunii aprilie, anul curent, 
20 de tablete elevilor înscriși la aceasta școală de, iar în luna mai, alte 49 
de tablete au fost oferite copiilor din satele de munte, Gemenea și 
Slătioara, comuna Stulpicani.  
Activitățile vor continua și pe parcursul lunii iunie, urmărind conectarea 
la școala online a altor 100 de elevi din gimnaziu sau din liceu, unii aflați 
în sistemul maternal de protecție a copilului sau în familii 
monoparentale, alții provenind din familii cu posibilități materiale 
reduse, prin distribuirea de tablete donate de către Enel Energie. 

- Primul stagiu de 
formare în teatru 
francofon din 
Suceava va fi 
susținut de actorul 
Jan Nowak. El va 
realiza mai multe 
ateliere de teatru 
pentru adulți și copii 

newsbucovina.ro 
20.06.21 

- În perioada 5-7 iulie 2021, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, va avea 
loc primul stagiu de formare în teatru francofon organizat în municipiul 
Suceava. Reprezentanța Organizația Internațională a Francofoniei la 
București propune o întâlnire a profesorilor de franceză, dar și a elevilor 
înscriși la Școala de vară francofonă, cu Jan Nowak, actor și formator în 
domeniul teatrului francofon, care va realiza mai multe ateliere de teatru 
pentru adulți și copii. 
Stagiul pe care Jan Nowak îl va susține la Suceava face parte din proiectul 
„Découvrir le français dès le plus jeune age”/„Să descoperim franceza de 
la o vârstă cât mai fragedă” inițiat de Centrul de Reușită Universitară al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub egida Agenției 
Universitare a Francofoniei. Alături de Centrul de Reușită Universitară, 
organizatorii primului stagiu de formare în teatru francofon la Suceava 
sunt Alianța Franceză la Suceava și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. 
Stagiul de formare este gratuit în limita locurilor disponibile. Profesorii 
de limba franceză interesați se pot înscrie prin trimiterea unui CV și a 



unei scrisori de motivație la adresa aliantafrancezasv@gmail.com,  în 
perioada 19-30 iunie. 

- Aproape 290 de 
cadre didactice au 
participat la 
Simpozionul 
Național „Exemple 
de bune practici în 
recuperarea elevului 
cu CES” 

newsbucovina.ro 
18.06.21 

- Miercuri, 16 iunie, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” 
din Gura Humorului s-a desfășurat cea de-a V- a ediție a Simpozionului 
Național „Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu CES”. 
[…] 
Anul acesta au participat 287 cadre didactice cu un total de 245 lucrări. 
Conferința simpozionului s-a desfășurat online, tradiție care se păstrează 
încă de la prima ediție. Astfel a fost posibilă comunicarea fluentă, rapidă 
și eficientă a unui număr mare de specialiști din sfera educației speciale 
și incluzive de pe tot teritoriul țării. 
Parteneri ai simpozionului au fost Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan, Suceava, Centrul 
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Suceava și Facultatea 
de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan Cel Mare”, 
Suceava. 

stirilazi.ro 
18.06.21 

Sandrinio 
Neagu 

S-au desemnat 
câștigătorii 
Festivalului 
Internațional Video 
ART 

monitorulsv.ro 
19.06.21 

- […]La ediția din acest an au participat 32 de filme din patru țări, respectiv 
Franța, Olanda, România și Suedia, iar aproape jumătate din filme au 
fost din străinătate. 
„Depinzând în primul rând de componenta tehnică (internet, platforme 
de comunicare online etc.), festivalul a înregistrat plusuri, dar și 
minusuri, cele din urmă reprezentând adevărata provocare pentru stafful 
tehnic al festivalului. Până la urmă a contat faptul că festivalul a avut loc, 
în condițiile în care marea majoritate a evenimentelor de profil din 
Europa, anulate anul trecut, au fost suspendate și în acest an. Premiile 
au fost oferite și în acest an de către Centrul Cultural Bucovina, instituție 
subordonată Consiliului Județean, care, la rândul său, ne-a fost alături 
întotdeauna și la edițiile anterioare. Prin acest eveniment spun că am 
reușit să aducem România și Suceava, în special, între locațiile europene 
cunoscute, unde filmul de amatori pentru tineret e la el acasă, iar 
instituțiile implicate au contribuit deplin la acest lucru. Dorința noastră 
supremă în acest moment este ca, începând cu anul viitor, evenimentul 
să se desfășoare în condiții de normalitate, context în care evenimentul 
poate pune cu adevărat în valoare tot ceea ce însemnă identitatea 
românească, cu infinitele-i ipostaze.  Mulțumim pe această cale 
Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru implicarea în 
promovare, și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cea din urmă 
instituție fiindu-ne alături permanent, de la prima ediție, asigurându-ne 
o bună parte a elementelor logistice necesare festivalului”, a arătat 



profesorul Viorel Ieremie de la Colegiul Național „Petru Rareș”, care este 
și președintele Clubului Video ART Suceava, dar și director al 
Festivalului Internațional Video ART. 

 

 

 


