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Sinteza articolului 

- Cea de a treia ediţie 
a Festivalului 
Filmului Francez în 
Bucovina va avea loc 
între 1 şi 4 iulie. 

newsbucovina.ro 
24.06.21 

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din România celebrează anul acesta 25 
de ani de existență. 12 orașe din țară: București, Cluj Napoca, Iași, 
Timișoara, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Sfântu Gheorghe, Târgu 
Mureș și Suceava, vor primi, în perioada 1 – 11 iulie, proiecții ce vor avea 
loc în săli de cinema sau spații culturale și în aer liber, cu respectarea 
normelor sanitare care să garanteze siguranța spectatorilor, dar și online, 
pentru prima dată în istoria festivalului. 
La Suceava, între 1 și 4 iulie, va avea loc cea de a treia ediție a FFF în 
Bucovina. Auditoriumul „Joseph Schmidt” va găzdui evenimentul, 
îmbogățit cantitativ, cu câte 2 filme în fiecare seară. 
Astfel, pe 1 iulie, începând cu ora 20:00, va rula filmul Antoinette dans 
les Cévennes, categoria Panorama; vineri, 2 iulie, ora 18:30 – L´Argent 
(introdus de Corneliu Porumboiu; la ora 20:00 – Le Discours (la 
categoria Panorama); sâmbătă, ora 18:00: Les deux amis (la categoria Le 
Meilleur); ora 20:30 – lungmetrajul, Au nom de la Terre; duminică, 4 
iulie, ora 18:00 – Hippocrate (categoria Le Meilleur) și la 20:30 – Van 
Gogh (categoria Carte Blanche). 
Toate filmele sunt în limba franceză, subtitrate în română. Intrarea este 
liberă. 
Organizatorii serilor de film francez la Suceava sunt: Institutul Francez 
din România, Alianța Franceză din Suceava, Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Casa de Cultură a Studenților. 
Ecuația care stă la baza selecției de film este 25=5×5: 5 secțiuni cu câte 5 
filme fiecare, pentru a marca 25 de ediții ale celui mai longeviv festival 
din România dedicat unei cinematografii naționale. 
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- Campionii 
României, felicitați 
de rectorul USV  

intermediatv.ro 
24.06.21 

- Componenții echipei de handbal juniori II a Clubului Sportiv Universitar 
din Suceava s-au întâlnit miercuri cu rectorul Universității “Ștefan cel 
Mare”, Valentin Popa. Acesta a ținut să-i felicite personal pe tinerii 
handbaliștii suceveni pentru câștigarea Campionatului Național. 

- Unica secţie de 
votare din Suceava 
pentru alegerile 

crainou.ro 
24.06.21 

- Aproape 300 de cetăţeni moldoveni s-au înregistrat pentru a vota în 
judeţul nostru 



parlamentare din 
Republica Moldova 
va fi deschisă în 
incinta USV. 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi pe teritoriul României vor putea vota 
la alegerile parlamentare din 11 iulie şi în municipiul Suceava. Ca de 
obicei, unica secţie de votare din judeţ va fi amenajată în incinta 
Universităţii „Ştefan cel Mare”. 
Informaţiile au fost anunţate de Prefectura Suceava, după o întrevedere 
între prefectul Iulian Cimpoeşu şi consulul general al Republicii Moldova 
la Iaşi, Alexei Ţurcan. 
Alegerile parlamentare din R. Moldova vor avea loc în data de 11 iulie. În 
total, la urne sunt aşteptaţi aproape 3,3 milioane de cetăţeni moldoveni 
care vor putea vota cele 19 formaţiuni politice admise la scrutin. 
De menţionat că peste 100.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova s-au 
înregistrat pentru a vota în străinătate, ceea ce constituie un record 
absolut pentru ţara vecină. 
Dintre aceştia, 6.669 cetăţeni moldoveni au declarat că vor să voteze în 
România, dintre care 290 în municipiul Suceava şi câte o persoană la 
Fălticeni, Vatra Dornei, comuna Frumosu şi comuna Frătăuţii Noi. 

 


