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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de 
"Cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" 
domnului Stamatin Bogdan 
Conform prevederilor art. 129 alin. (13) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 
poate conferii persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2008, completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 59/2011 a fost aprobat regulamentul pentru stabilirea criteriilor şi 
a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de "Cetăţean de onoare" al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Domnul Stamatin Bogdan s-a născut în municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
judeţul Suceava, în anul 1979. A absolvit Facultatea de Jurnalism la Universitatea din 
Bucureşti. 
Şi-a început cariera în studiouri de design grafic, iar apoi a lucrat în presă ca 
fotojurnalist timp de şase ani, din care patru în cadrul departamentului Mediafax Foto 
sub conducerea regretatului Mihai Vasile. 
Ca fotojurnalist a acoperit subiecte care l-au purtat pe întreg cuprinsul 
României, dar şi în locuri în aparent contrast precum Irak şi Israel. Fotografiile sale au 
apărut atât în presa naţională şi europeană cât şi în rubrica Lens a reputatului jurnal 
New York Times. 
În anul 20 Il a urmat programul de masterat al Academiei Regale din 
Copenhaga, Şcoala de Design, specializarea "Scenografie", în colaborare cu Şcoala 
Natională de Film a Danemarcei. 
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Tot în 2011 şi-a început cariera de realizator de film, când au început filmările 
la un serial web intitulat Important Videoshow, în care oameni obişnuiţi răspundeau la 
întrebarea "Ce e important?". Serialul s-a întins pe 5 sezoane şi 83 de episoade şi se va 
relua în 2021, urmărind aceeaşi protagonişti. 
În 2013 a urmat un semestru de exchange la Institutul Naţional de Design, în 
Ahmedabad, India, unde a studiat Film & Video Communication. "Delir în 222", 
filmul său de absolvire, e o adaptare experimentală a piesei lui Eugen Ionescu "Delir 
în doi", în care cei doi protagonişti au fost interpretaţi de două sute douăzeci şi doi de 
actori diferiti. 
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La întoarcerea în România, în 2016, domnul Stamatin Bogdan a fondat 
Asociaţia Culturală Hasmaţuchi şi Câmpulung Film Fest, festivalul internaţional de 
film de la Câmpulung Moldovenesc, ajuns astăzi la cea de-a cincea ediţie. 
În ediţiile de până acum, Câmpulung Film Fest a strâns peste zece mii de 
spectatori, a proiectat peste 170 de filme, a avut peste 40 de artişti invitaţi din ţară şi 
străinătate şi a reactivat într-o cheie culturală multe spaţii urbane trecute în uitare. 
Astfel s-au organizat evenimente în fosta sală a Cinematografului Luceafărul, în 
Templul şi Sinagoga evreiască, pe pârtia de ski Istrati, în Biserica Catolică, în 
parcările cartierelor mari, Bodea şi Stadion, în Parcul Eminescu sau pISCl11a 
abandonată a complexului BTT. 
Câmpulung Film Fest a acordat Burse de Studii către trei studente la arte, 
originare din Câmpulung, în valoare de 3500 de euro şi a înfiinţat atelierul de film 
documentar pentru liceeni Câmpuscurt, din care au rezultat până în prezent 13 
scurtmetraje. 
În 2020, organizaţia a înfiinţat "Arhiva Video Câmpulung Moldovenesc" - un 
efort de salvare a patrimoniului film/video al oraşului. 
În 2017 şi 2018, la conducerea Asociaţiei Culturale Hasmaţuchi, domnul 
Stamatin Bogdan a organizat în premieră în Câmpulung Moldovenesc evenimentul 
european "Noaptea Muzeelor". S-au redeschis spre vizitare, după multe decenii, cele 
două lăcaşe de cult aparţinând comunităţii mozaice şi s-au reluat legăturile de 
prietenie între comunitatea câmpulungeană şi comuni lalea israelienilor originari din 
Câmpulung. În urma acestui fapt, Bogdan a realizat în 2018 documentarul "Ultimii 
evrei câmpulungeni", iar municipalitatea a semnat un parteneriat de înfrăţire cu oraşul 
Karmiel din Israel. 
Tot în 2018, domnul Stamatin Bogdan a debutat cu scurtmetrajul de ficţiune pe 
care l-a scris şi regizat, intitulat "O săptămână maxim două", pentru prezentarea căruia 
a a fost invitat în Franţa la Festivalul de film francofon din Vaulx-en- Vei in şi în 
Austria la Film Fest ZeU. 
În prezent, domnul Bogdan Stamatin locuieşte atât în România cât şi în Franţa, 
unde, împreună cu partenera sa Melody Boulissiere, regizoare de animaţie, va începe 
în decembrie 2020 munca la documentarul de animaţie "Pur şi simplu divin", bazat pe 
o poveste a cărei acţiune are loc în Vama şi Câmpulung Moldovenesc. Proiectul a 
primit până acum sprijinul CNC Franţa şi rezidenţa internaţională de creaţie de film de 
animaţie de la Abaţia din Fontevraud. În paralel, Bogdan munceşte la dezvoltarea 
celui de-al doilea său scurtmetraj, intitulat "Amiaza ireală a Părintelui Lucian" pentru 
care a semnat un contract cu casa de producţie Artisans du Film din Paris. 
În semn de recunoştinţă pentru conduita sa profesională şi socială propun 
conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Cu aceste argumente supun aprobării Consiliului Local acest proiect de 
hotărâre. 
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