CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe

Departamentul de Nord – Franța
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între județul Suceava și
departamentul de Nord din Franța, au fost după cum urmează:
-

în luna martie 2004, partenerii francezi au anunţat consiliul judeţean despre semnarea unui
parteneriat între Consiliul Departamentului de Nord şi Comitetul de Înfrăţire Wattrelos –
Europe, în vederea cofinanţării lucrărilor de reabilitare a două apartamente din Centrul de
Plasament „Mihail şi Gavril” din Solca. Acest demers a fost materializat în luna iulie 2005,
când judeţul Suceava a fost gazda unei delegaţii din Departamentul de Nord, condusă de
preşedintele Comisiei Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Departamental, ocazie cu
care au fost inaugurate 6 apartamente, pentru un număr de 36 de copii aflaţi în situaţii de risc,
din cadrul Centrului de Plasament „Mihail şi Gavril” Solca. Fondurile, în sumă de 500.000 lei,
au fost alocate de Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul general al Departamentului de Nord;

-

în luna mai 2004, serviciul de specialitate din cadrul consiliului judeţean a identificat, cu
ajutorul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava, un număr de 10 şcoli din judeţul
Suceava, interesate să colaboreze cu unităţi de învăţământ similare din Franţa şi a
transmis serviciului de specialitate din cadrul Departamentului de Nord coordonatele acestora;

-

în perioada 12-16 septembrie 2004 o delegaţie a Departamentului de Nord, specialişti în arta
religioasă au întreprins o vizită în judeţul Suceava, ocazie cu care s-au stabilit obiectivele
principale în cadrul proiectului “Valorizarea patrimoniului cultural francez-român 20042006”. Proiectul a avut ca obiectiv promovarea culturii din județul Suceava în Franţa şi cea din
Departamentul de Nord în România. Concret, a fost vorba despre realizarea unei expoziţii
fotografice comune, cu tema „Arta religioasă ortodoxă şi arta religioasă catolică”. Specialiştii
francezi au vizitat muzee şi mănăstiri din Bucovina şi au stabilit împreună cu partenerii din
judeţul Suceava ca aceştia din urmă să facă o vizită în Departamentul de Nord pentru a
cunoaşte monumentele religioase şi muzeele de acolo şi, de comun acord, să aleagă imaginile
care vor alcătui expoziţia. La acest proiect s-a lucrat în comun pe parcursul a doi ani, vernisajul
expoziţiei având loc în data de 26.03.2007, la Lille, respectiv 27.04.2007 la Suceava;

-

Mediateca departamentală a făcut cunoscut faptul că doreşte să realizeze o donaţie pentru
biblioteci din judeţul Suceava. Donaţia propriu zisă s-a realizat în iulie 2005, când francezii au
adus aproximativ 4.000 de cărţi, la care se adaugă CD-uri şi benzi desenate. Cărţile şi
celelalte materiale au fost transportate cu un bibliobus, toate aceste bunuri intrând în
patrimoniul Bibliotecii Judeţene;

-

În luna decembrie 2004, Consiliul Departamental al Tinerilor din Departamentul de Nord a
organizat o acţiune de colectare rechizite pentru elevi din judeţul Suceava, în valoare de peste
2.600 Euro. Rechizitele au fost transmise Consiliului Judeţean Suceava, care a împărţit
bunurile şcolarilor cu situaţii materiale precare din judeţul Suceava;

-

participarea judeţului Suceava, cu stand propriu de prezentare, în anul 2005, în cadrul Salonului
„Envies Culinaires”, care a avut loc la Lille, în perioada 09-13.11.2005. În cadrul standului, în
suprafaţă de 400 mp, pus la dispoziţie gratuit de partenerii francezi, au fost prezentate produse
alimentare specifice din Bucovina, tradiţii şi obiceiuri din zonă, filme documentare despre
România şi judeţul Suceava;

-

În perioada 25 martie – 8 aprilie 2006, s-au desfăşurat la Hellemmes, Lille şi Villeneuve
d’Ascq, „Zilele culturale româneşti 2006”, manifestări în cadrul cărora judeţul Suceava a fost

reprezentat de Ansamblul folcloric „Arcanul” al Căminului Cultural Fundu Moldovei, precum
şi de reprezentanţi ai Universităţii Ştefan cel Mare. Gama de acţiuni culturale a cuprins, pe
lângă întâlniri literare, proiecţii de filme, spectacole de teatru, expoziţii de fotografie, concerte
de muzică clasică şi o expoziţie de icoane pe sticlă, spectacole de muzică şi dansuri populare
bucovinene, precum şi degustări de produse culinare din zonă;
-

În perioada 3-5 iunie 2006, o echipă de elevi din judeţul Suceava a participat la Turneul
Internaţional de Fotbal pentru juniori, categoria 13 ani, organizat de AS HELLEMMES
FOOTBALL, din cadrul Departamentului de Nord. La această competiţie au participat 16
echipe, venite din întreaga Europă, sucevenii ocupând locul 10 la finalul întrecerii. Costurile
deplasării în Franţa pentru delegaţia suceveană au fost suportate de Consiliul Judeţean
Suceava;

-

Implementarea în parteneriat a proiectului ,,The Europian Twin Band”, care a avut ca obiectiv
realizarea unor colaborări între licee de muzică din Franţa, Germania, Anglia şi România.
Concret, s-au organizat concerte susţinute de elevi şi profesori, schimburi de metode şi
materiale pedagogice, aporturi mutuale de experienţe şi de practici muzicale, de descoperire a
patrimoniilor culturale ale ţărilor participante la proiect. Astfel, au fost realizate demersurile
necesare organizării, în perioada 27.10-6.11.2006, a unor concerte în România, la Suceava şi
Târnăveni, precum şi în Franţa, la Ronchin, iar în anul 2007 s-au organizat concerte similare în
Anglia şi Germania. Pentru implementarea acestui proiect Consiliul Judeţean Suceava a
colaborat cu profesori şi elevi de la Liceul de Arte Ciprian Porumbescu din Suceava, care s-au
integrat foarte bine în rândul muzicienilor germani, francezi şi englezi;

-

În perioada 14-17.09.2007, partenerii din Departamentul de Nord au participat, cu stand
propriu de prezentare a regiunii, în cadrul primei ediţii a Târgului Internaţional de Turism al
Bucovinei, organizat la Suceava, în cadrul Centrului Economic Bucovina;

-

Consiliul General al Departamentului de Nord a invitat 2 reprezentanţi ai judeţului Suceava,
specialişti în industria lemnului, să efectueze o vizită de studiu în Franţa şi Belgia, în perioada
12-16.11.2007, acţiune cuprinsă în proiectul MOFRER, promovat de francezi, în cadrul
Programului european ALTENER cu privire la economia de energie, demers susţinut de
Centrul Bois de Thierache şi mai multe organizaţii specializate pe filiera lemnului. Acest
proiect a presupus o etapă de transfer de experienţă obţinută pe baza planului „Energia
Lemnului”, aplicat în Belgia şi Franţa şi o analiză privind înfiinţarea unor agenţii locale în
domeniul energiei în România. Partenerii români în acest proiect au fost judeţele Cluj, Alba,
Arad, Hunedoara şi Bihor;

-

În luna ianuarie 2008, Consiliul General al Departamentului de Nord a invitat Consiliul
Judeţean Suceava să participe, în calitate de partener, la proiectul cultural privind organizarea
anuală a rezidenţei scriitorilor europeni, la Vila poetei Marquerite Yourcenar, locaţie situată la
jumătatea drumului dintre Lille şi Dunkerque, chiar în locul unde poeta şi-a petrecut copilăria.
Acest proiect a fost adus la cunoştinţa celor interesaţi din judeţul Suceava prin intermediul
mass-media locală;

-

S-a colaborat cu partenerii francezi în cadrul proiectului cultural, cea de a 10-a ediţie a
festivalului „Par Monts et Par Mots”, care a avut loc în perioada 12 – 15 iunie 2008, în Mont
Noir, tema fiind „corespondenţă şi poştă în fiecare stat”. Instituţiile de cultură din Suceava au
fost informate în legătură cu acest proiect, acestea transmiţând propuneri pentru prezentări în
cadrul standului, după cum urmează:
Corespondenţă „Emil Cioran”;
Corespondenţă „Traian Chelariu”;
Corespondenţă „Leca Moraru”;
Corespondenţă „Ciprian Porumbescu”;
Corespondenţă „Iraclie Porumbescu”.

1.
2.
3.
4.
5.

Colaboratorii francezi s-au arătat foarte interesaţi de prima temă, respectiv „Corespondenţă
Emil Cioran”, care se referă la corespondenţa lui Emil Cioran către cei de acasă, în care o atenţie
deosebită se acordă descrierii patriei şi a Parisului. La Festivalul „Par Monts et Par Mots” 2008,
delegaţia judeţului Suceava a fost compusă din două persoane, respectiv domnul profesor universitar
Mircea Diaconu, care a prezentat lucrarea „Corespondenţa lui Cioran” şi doamna Carmen Steiciuc,
referent literar în cadrul Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei
Populare Suceava, care se numără printre cei patru câştigători din Europa, din cele 20 de candidaturi
promovate, ai rezidenţei literare la Vila scriitoarei franceze Marquerite Yurcenar;
-

în 2009 s-a colaborat în cadrul proiectului ”Ideea mea despre frontierele din Europa”, derulat
în cadrul manifestărilor “Lille 3000”. Un grup de 5 elevi de la Palatul Copiilor Suceava care au
trimis fotografii pe această temă, au fost selectaţi în vederea participării la concursul organizat
în cadrul proiectului. Au fost organizate expoziţii cu fotografiile câştigătoare, în număr de 25,
în toate ţările participante la acest proiect. Concursul s-a desfăşurat simultan în Judeţul
Suceava, Voievodatul Lódz din Polonia, Municipiul Varna din Bulgaria, Comitatul Baranya din
Ungaria şi Departamentul de Nord din Franţa;

-

în data de 10 noiembrie 2010, la Casa Prieteniei din Suceava, a avut loc vernisajul expoziţiei
documentare „Francezi şi români în Marele Război” (Primul Război Mondial, 1914-1918).
Expoziţia a fost realizată de ECPAD (Etablissement de Communication et de Production
Audiovisuelle de la Defense), patronată şi prezentată cu sprijinul Muzeului Bucovinei;

-

în perioada 8-11.10.2012, a avut loc, la Lille, cea de-a doua etapă din cadrul Proiectului de
cooperare în domeniul turismului durabil şi promovarea destinaţiilor turistice, care a vizat
crearea unei reţele între parteneri pentru favorizarea unor iniţiative de noi schimburi de
experiență şi proiecte. La dezbaterea organizată la Lille au participat tehnicieni din domeniul
turismului, relaţiilor internaţionale şi dezvoltării durabile din Canada (New Brunswick),
Polonia (Lodz), Ungaria (Baranya), Belgia (Hainaut şi Flandra de Vest) şi România (Suceava).
În cadrul proiectului, judeţul Suceava a organizat un Infotur de promovare a turismului rural, în
perioada 5-8 septembrie 2013, la care au participat şi reprezentanţi ai agenţiilor de turism şi
jurnalişti de turism din departamentul francez, dar şi reprezentanţi din regiuni partenere ale
departamentului de Nord, respectiv din Provincia Hainaut din Belgia.
Tot în cadrul acestui proiect, s-a colaborat cu partenerii francezi în vederea realizării filmului
Turism verde internaţional, care prezintă oferta turistică durabilă din judeţul Suceava și a
celorlalte 5 teritorii, partenere cu Departamentul de Nord. Filmul şi sinteza internaţională,
finalizate în 2015, au fost prezentate în cadrul târgurilor de turism sau al altor evenimente la
care au participat partenerii implicați în acest proiect.

