
 

 

Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava, în calitate de beneficiar, 

în parteneriat cu Doina Associação Imigrantes Romenos e Moldavos Algarve 

(Asociaţia Doina Algarve) anunţă finalizarea activităţilor derulate în cadrul 

proiectului „Promovarea patrimoniului cultural tradiţional românesc în 

Portugalia”, finanţat de Institutul Cultural Român Bucureşti şi cofinanţat de 

Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Asociaţia Doina 

Algarve şi Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava. 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de sporirea vizibilităţii, 

cunoaşterii, prestigiului patrimoniului imaterial şi material românesc în 

Portugalia, printre cetăţenii autohtoni, turiştii străini, dar şi diaspora, în vederea 

îmbunătăţirii imaginii României pe plan mondial. 

În acest sens, Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL USV Suceava a propus 

o valorificare modernă a tezaurului folcloric românesc, în cadrul unui turneu de 

4 spectacole organizate în sudul Portugaliei, dublate de organizarea unui 

stand expoziţional de prezentare a unor creaţii populare româneşti.  

Având în vedere, calitatea deosebită a reprezentaţiilor Ansamblului Artistic 

Studenţesc ARCANUL USV al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, am 

primit încă 4 invitaţii pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice.  

La finalizarea proiectului, principalele rezultate sunt următoarele: 

- 8 evenimente cultural-artistice realizate; 

- 22 artişti şi 2 meşteri populari implicaţi în aceste evenimente; 

- aproximativ 5.000 persoane care au asistat la spectacole, au vizitat 

standul expoziţional şi au participat la demonstraţiile live ale meşterilor; 



 

- peste 100 de chestionare de satisfacţie completate de participanţii la 

spectacole (spectatori din Portugalia, Franţa, Germania, Marea Britanie, 

Irlanda, Australia, Spania, Angola, respectiv diaspora din România şi 

Moldova); 

- asigurarea informării şi publicităţii pentru proiect prin difuzarea de pliante, 

broşuri, DVD-uri, communicate de presă, actualizarea site-ului 

www.arcanul.ro, al Asociaţiei Cultural-Educative ARCANUL USV. 

O cuantificare importantă a satisfacţiei grupului-ţintă al proiectului faţă de 

calitatea evenimentelor derulate în cadrul proiectului, este reprezentată prin 

conferirea asociaţiei noastre, de diplome de excelenţă, medalii, însemne ale 

oraşelor şi organizaţiilor. 

Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este dr.ing. Sorin 

POHOAŢĂ – coordonator proiect, telefon 0745992022, e-mail: 

sorinp@eed.usv.ro. 
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