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Consiliul Judeţean                             Primăria                     Centrul Cultural Bucovina 

         Suceava                               Gura Humorului                          Suceava 

 

 

FESTIVALUL  INTERNAŢIONAL  DE  FILM 

„TOAMNĂ  LA  VORONEŢ” 

ediţia a XXXV-a 

Gura Humorului , România, 2– 4octombrie 2015 

 

 

R E G U L A M E N T 

 

Festivalul Internaţional de Film, Diaporamă și Fotografie, „Toamnă la Voroneţ”, 

ediţia a XXXV-a, se va desfăşura, în oraşul european Gura Humorului, România  în 

perioada  2 - 4 octombrie 2015. 

 Festivalul „Toamnă la Voroneţ” este o manifestare de promovare  a filmului 

documentar, a producţiei video şi a culturii comunicării audio-vizuale. 

 Festivalul îşi propune să promoveze creativitatea şcolilor de film, competenţa şi 

profesionalismul în acest domeniu precum şi contactele dintre generaţiile de cineaşti, 

încurajând tinerii realizatori de film. 

Organizatorii Festivalului sunt Primăria Oraşului Gura Humorului, Consiliul 

Judeţean Suceava şi Centrul Cultural Bucovina Suceava. 

 

SECŢIUNILE FESTIVALULUI 

Programul Festivalului cuprinde trei secţiuni, în competiţia oficială: 

 Secţiunea film documentar - scurt şi mediu metraj  

 Secţiunea film studenţesc  - scurt metraj ( documentar, ficțiune, experiment etc ) 

 Secțiunea film turistic – scurt metraj 
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În cadrul Festivalului, în afara competiţiei oficiale, vor fi organizate şi alte evenimente 

precum: proiecţii în avanpremieră a unor filme artistice de lung metraj, caravană de 

promovare a filmului românesc, proiecţii de filme documentare de arhivă      (  producţie 

româneasca şi internaţională ), workshop-uri, expoziţii de arte vizuale, lansări de carte, 

conferinţe etc. 

 

JURIUL  FESTIVALULUI 

 Organizatorii vor nominaliza un juriu format din două personalităţi ale artei 

filmului ( scenarişti, regizori, critici, etc. ) pentru preselecţia filmelor înscrise în 

Festival. 

 Organizatorii vor nominaliza un juriu format din cinci personalităţi ale artei 

filmului ( scenarişti, regizori, critici, directori de imagine, oameni din presa scrisă 

și audio-vizuală, etc. ) care vor desemna filmele premiate. 

 Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. 

 Juriul are latitudinea de a stabili şi filmele ce pot fi premiate de eventualii 

sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private 

etc., de comun acord cu aceştia. 

 

PREMIILE FESTIVALULUI. 

 

 SECŢIUNEA FILM DOCUMENTAR – scurt şi mediu metraj  

- Premiul pentru cel mai bun film documentar – 2500 lei  

- Premiul pentru cea mai bună regie – 1000 lei 

- Premiul pentru cea mai bună imagine – 1000 lei 

 

 SECŢIUNEA FILM STUDENŢESC- scurt metraj( documentar, ficțiune, 

experiment etc ) 

- Premiul pentru cel mai bun film studențesc – 2500 lei 

- Premiul pentru cea mai bună regie – 1000 lei 

- Premiul pentru cea mai bună imagine – 1000 lei 

 

 SECȚIUNEA FILM TURISTIC – scurt metraj 

- Premiul pentru cel mai bun film turistic – 1000 lei 
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CONDIŢII GENERALE 

 Festivalul este deschis participării tuturor realizatorilor și producătorilor de 

film şi creatorilor de imagine. 

 Tema filmelor admise în Festival este liberă. 

 În Festival sunt acceptate producţii de film realizate după  data de 1 ianuarie 

2014. 

 Fiecare participant se poate înscrie cu 1 sau 2 producţii . 

 Filmele străine trebuie subtitrate în limba română sau engleză iar filmele 

româneşti trebuie subtitrate în limba engleză. 

 Filmele în format AVI sau MPEG (preferabil într-un  format  fișier de tip H264), 

vor fi trimise, prin poşta electronică,până la data de 23 septembrie 2015, la adresa 

de  e-mail: vorfestival@gmail.com. 

 Filmele în format DVD, vor fi trimise prin serviciul coletărie, până la data de 20 

septembrie 2015, data poștei, la adresa: Muzeul Obiceiurilor Populare din 

Bucovina, Piaţa Republicii, nr.2, cod poștal 725300, Gura Humorului, judeţul 

Suceava, România.  

Pe pachet se va face, în mod expres, menţiunea  fără valoare comercială, doar pentru 

scopuri culturale. Valoarea indicată pe factură nu trebuie să depăşească echivalentul, în 

lei, a sumei de 10 euro. 

 Rezultatul preselecţiei va fi comunicat realizatorilor / producătorilor de film, prin 

e-mail sau telefonic, până la data de 30 septembrie2015. 

 În festival, producţiile vor fi proiectate de pe suport DVD.  

 Realizatorii / producătorii filmelor selectate vor fi invitaţi să participe la Festival, 

începând cu data de 2 octombrie 2015, organizatorii asigurându-le cheltuielile de 

cazare şi masă.  

Nu se decontează cheltuielile de transport. 

 Organizatorii suportă cheltuielile mai sus amintite doar pentru o singură 

persoană/film selectat în concurs. 

 Filmele înscrise în Festival nu se returnează, ele intrând în arhiva Festivalului 

„Toamnă la Voroneţ”. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi aceste filme în 

scopuri promoţionale, didactice, educative şi culturale. Filmele nu vor fi folosite 

în scopuri comerciale. 

 Organizatorii pot oferi informaţii /recomandări privind structura hotelieră din oraş 

şi împrejurimi, pentru alte persoane interesate de Festivalul Internaţional de Film 

„Toamna la Voroneţ”, la tel 0040740926479 sau e-mail vorfestival@gmail.com. 
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ÎNSCRIEREA  ÎN  FESTIVAL 

 

 Participanţii vor trimite pe adresa vorfestival@gmail.com sau prin serviciul 

coletărie ( la adresa : Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa 

Republicii, nr.2, 725300-Gura Humorului, judeţul Suceava, România ) : 

- formularul de înscriere, completat cu toate datele solicitate, 

      -     filmele, în format AVI / MPEG sau în format DVD ( serviciul coletărie ), 

      -    CV-ul concurentului, 

- filmografia concurentului, 

- sinopsis-ul filmului, 

- o fotografie a concurentului, 

- 1-2 stop-cadre cu imagini reprezentative din film și/sau 2-3 stop-cadre din 

timpul filmărilor. Imaginile vor fi folosite pentru realizarea expoziţiei  „Making-

off”.  

 Concurenţii autorizează folosirea fără plată, de către organizatori, a 

informaţiilor şi imaginilor trimise în scopul organizării expoziţiei „Making-off”, 

punerea la dispoziţia presei a acestor imagini / informaţii si o difuzare TV în 

cadrul unei emisiuni dedicate Festivalului,  fără pretenţii financiare. 

 Nu se percepe taxă de înscriere / participare. 

 Intrarea este liberă la toate manifestările Festivalului Internaţional de Film 

„Toamnă la Voroneţ”. 

 

ÎNSCRIEREA  ŞI  PARTICIPAREA  LA  FESTIVALUL  INTERNAŢIONAL DE  

FILM „TOAMNĂ LA VORONEŢ”  IMPLICĂ  ACCEPTAREA  PREZENTULUI  

REGULAMENT. 

 

INFORMAŢII  DESPRE  FESTIVAL  SE  POT OBŢINE  DE  LA: 

 Mihai  Mardare – director festival, tel 0749 683 278 / 0730 650 743 

 Elvira Romaniuc – director artistic, tel 0740 926 479 

 e-mail festival : vorfestival@gmail.com 
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