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 O propunere de sediu al Facultății de Medicină și Științe Biologice, ca 
extensie a corpului E, pe zona actuală de parcare de la intrarea laterală a 
corpului E, a fost prezentată de către prorectorul Universității „Ștefan cel 
Mare” Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian, pe pagina sa personală de pe 
rețeaua de socializare Facebook. „Este prematur să se vorbească despre 
o construcție atunci când nici măcar PUZ-ul nu este propus însă, pentru 
că s-au lansat în spațiul public tot felul de imagini inventate, aș prefera 
să discutăm măcar despre o imagine concretă care a inițiat, în fapt, aceste 
demersuri din partea universității. Din păcate, se face o confuzie între 
nivelul efectiv al unei construcții și nivelul MAXIM de înălțime ce este 
stabilit printr-un PUZ. Pe de altă parte, necesitatea de la care pornim este 
de aproximativ 2.500 de mp de spații de laboratoare și cursuri, iar aceștia 
se pot obține fie în P+4, pe forma arătată în imaginea de mai jos, fie în 
P+5 dacă se reduce amprenta la sol”, a explicat prorectorul Mihai Dimian 
în postarea sa. Tot în mediul online, universitarul răspunde majorității 
întrebărilor și comentarilor postate pe tema construirii clădirii care ar 
urma să găzduiască sediul Facultății de Medicină de la Suceava. Astfel, 
pe parcursul săptămânii trecute s-a purtat o adevărată dezbatere online 
pe această temă, părerile fiind împărțite, însă marea majoritate a 
contestatarilor insistă pe varianta construirii sediului Facultății de 
Medicină la Moara, în campusul II, unde ar fi loc suficient și nu ar afecta 
nici spațiul verde al sucevenilor. Explicațiile detaliate ale prorectorului 
Dimian arată că imposibilitatea construirii unei clădiri în acest moment 
în campusul II este cauzată de costurile mult prea mari pentru aducerea 
utilităților în zonă, în timp ce proiectul ce prevede extensia corpului E ar 
fi estimat la 8 milioane de lei. În ceea ce privește regimul de înălțime al 
clădirii ce ar urma să fie construită în parcul Universității, un alt aspect 
criticat intens de suceveni, prorectorul Dimian speră să lămurească, 
odată cu publicarea imaginii sediului viitoarei Facultăți de Medicină, 
care ar urma să aibă doar P+4 etaje, că „în PUZ se solicită maximul 
posibil, în eventualitatea întâmpinării unor restricții ce ar putea apărea 
pe parcurs, în lungul șir al avizelor, și e nevoie să reduci amprenta la sol. 
În privința spațiului verde, suprafața acestuia nu va fi diminuată, însă 
lucrările de construcții vor afecta rădăcinile a 4-5 copaci, care nu vor 



putea fi păstrați în forma actuală, ci vor trebui plantați alții în loc, la 
finalul construcției. Trimiterea acestui sediu (sau a altei clădiri necesare 
pe termen scurt) în campusul II nu este fezabilă în acest moment, 
deoarece costurile pentru asigurarea utilităților depășesc de 2-3 ori 
costul acestei clădiri. Aveți exemplul Casei Corpului Didactic ce a fost 
lăsată în paragină tocmai datorită inaccesibilității utilităților și costurilor 
acestora, dar și multe alte exemple. Sunt și aspecte negative, însă, la o 
analiză completă, sper că majoritatea celor interesați de acest demers vor 
ajunge la o concluzie pozitivă. Iar, dacă nu se va ajunge, atunci se poate 
da un aviz negativ propunerii și o luăm de la capăt, dar cu o perspectivă 
de dezvoltare pe termen scurt diminuată semnificativ. Însă rugămintea 
mea este să purtăm această dezbatere fără a deforma realitatea și fără 
ipocrizia ce o observ în unele dintre reacții”, a opinat prorectorul Dimian. 
 
Discuțiile purtate în mediul online pe tema construcției pe care USV 
intenționează să o realizeze au atins și subiectul personalului didactic din 
domeniul medical care ar urma să predea pentru viitorii studenți ai 
Facultății de Medicină de la Suceava. Pentru a combate opiniile lansate 
de unii suceveni, care consideră că materia va fi predată de personal 
necalificat sau că diplomele se vor acorda pe bandă rulantă, prorectorul 
Mihai Dimian a oferit informații cu privire la angajările făcute de USV 
doar în această lună, în domeniul medical. „Persoanele titularizate la 
USV în acest domeniu DOAR ÎN ACEASTA LUNĂ: 
 
Conf.univ.dr. Dimitrie Siriopol, nefrolog, venit din poziția de 
Conferențiar titular la UMF Iași. (unul din tinerii cei mai promițători de 
la Iași, dacă analizați lucrările publicate în reviste de top). 
Șef lucrări dr. Adela Bercu, absolventă de doctorat în medicină la 
Imperial College din Londra, cu studii la Universitatea Cambridge și 
Imperial College. (șefă de promoție la Colegiul Național din Iași, locul 2 
la Olimpiada Națională de Biologie etc.) 
Șef lucrări dr. Dragoș Vicoveanu, absolvent de doctorat al Universității 
Saga din Japonia, specializat în inginerie medicală și bioinginerie. 
Directorul Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană este domnul 
prof.univ.dr. Mihai Covașă, profesor asociat la Universitatea de Medicină 
din Vestul Californiei, cu doctorat în Marea Britanie și experiență de 20 
de ani în vest. Aș dori să observați că am fost prima universitate din 
Romania care a dezvoltat un laborator de testare COVID, că am fost 
prima universitate din România care a făcut secvențierea virusului, și 



asta fără să avem facultate de medicină sau de biologie. Deci poate 
merităm mai multă încredere decât pare la prima vedere, deși suntem 
conștienți că mai avem de lucru”. 

Oana Nuțu Reabilitarea și 
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căminului 
studențesc nr. 1 al 
USV, estimate la 
peste 13 milioane de 
lei 
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Suceava Prin această lucrare se urmărește o creștere a numărului de locuri de 
cazare, de la 284 existente în prezent, la 320, câte ar urma să fie asigurate 
după reabilitare, dar și creșterea gradului de confort în camere, prin 
realizarea unui grup sanitar propriu la fiecare două camere.  Contractul 
are o valoare estimată la 13.268.680 lei, finanțarea fiind din fonduri 
bugetare, și „presupune execuția lucrărilor, fără asigurarea dotărilor 
independente cu mobilier sau obiecte de uz casnic, care vor face obiectul 
altei proceduri de achiziție n perioada de garanție a lucrărilor este de 
minim 36 luni calendaristice de la data încheierii procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. Durata estimată de realizare a lucrărilor 
de execuție este de 12 luni calendaristice”, se precizează în anunțul de 
participare la licitația privind acest proiect de investiții, publicat în SEAP. 
Pe lista investițiilor pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
(USV) vrea să le demareze în acest an se află și reabilitarea și 
mansardarea căminului studențesc nr.1. În acest sens, a fost publicat pe 
SEAP, la începutul acestei luni, anunțul de participare la licitația privind 
proiectul „Consolidare și continuare lucrării la obiectivul de investiții 
Reabilitare și refuncționalizare pod cămin studențesc nr. 1”. Prin această 
lucrare se urmărește o creștere a numărului de locuri de cazare, de la 284 
existente în prezent, la 320, câte ar urma să fie asigurate după reabilitare, 
dar și creșterea gradului de confort în camere, prin realizarea unui grup 
sanitar propriu la fiecare două camere. 
Execuția lucrărilor presupune reabilitarea căminului studențesc, care a 
fost construit la sfârșitul anilor ’60 și începutul anilor ’70, consolidarea 
acestuia și mansardarea podului pentru aceeași funcțiune. Contractul are 
o valoare estimată la 13.268.680 lei, finanțarea fiind din fonduri 
bugetare, și „presupune execuția lucrărilor, fără asigurarea dotărilor 
independente cu mobilier sau obiecte de uz casnic, care vor face obiectul 
altei proceduri de achiziție. Perioada de garanție a lucrărilor este de 
minim 36 luni calendaristice de la data încheierii procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. Durata estimată de realizare a lucrărilor 
de execuție este de 12 luni calendaristice”, se precizează în anunțul de 
participare publicat în SEAP. 
Conform descrierii achiziției publice, investiția presupune lucrări de 
consolidare la pereții portanți interiori și exterior și la plăcile planșeului 
de peste ultimul nivel, lucrări de structuri din beton armat (cofrări, 



confecționări de armătură, turnări de betoane), lucrări de structuri 
metalice și confecții metalice, lucrări de zidărie, turnări de șape, lucrări 
de compartimentare cu pereți nestructurali din zidărie de b.c.a., lucrări 
de tâmplărie din PVC/lemn, lucrări de pardoseli din covor PVC, gresie, 
anveloparea termică a clădirilor, refacerea finisajelor 
interioare/exterioare, placări cu plăci ceramice, lucrări de hidroizolații, 
lucrări de instalații electrice de joasă tensiune și de instalații de 
semnalizare a incendiilor și de evacuare a fumului, instalații de stingere 
a incendiilor, instalații termice interioare, montare a panourilor solare, 
lucrări de instalații de voce-date și CATV, instalații sanitare interioare, 
lucrări de șarpante din lemn și metal, de învelitori din tablă metalică 
plană. Cele 12 luni de execuție a lucrărilor sunt împărțite pe cele 3 corpuri 
de clădire (A, B și corp de legătură), astfel încât pe toată durata de 
derulare a contractului să poată fi utilizat un corp de clădire având 
funcțiune de cazare. Lucrările de execuție vor începe cu continuarea 
lucrărilor la Corpul B (dinspre cantina) al clădiri căminului C1. După 
finalizarea acestora, se va continua cu Corpul A^Corp de legătură. 
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
este 25 februarie, iar oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 mai 
2021. 
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- În ședința Consiliului Județean Suceava, care va avea loc săptămâna 
viitoare, va fi supus aprobării un proiect de hotărâre inițiat de 
președintele Gheorghe Flutur pentru aprobarea Acordului de parteneriat 
încheiat între UAT Județul Suceava (lider de proiect), Parcuri Industriale 
Bucovina S.A. (partener) și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava (partener), în scopul accesării de fonduri nerambursabile pentru 
proiectul „Grup de laboratoare regionale autorizate”. 
Astfel, laboratoare regionale specializate și autorizate sunt destinate 
satisfacerii necesităților existente în domeniile siguranței alimentare, a 
securității alimentare, a siguranței mediului și în domeniul încercării și 
caracterizării materialelor, dar și în sprijinirea efectuării cercetărilor 
aplicative avansate din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Laboratoare urmează să deservească și partenerii Clusterului regional 
inovativ de bioeconomie. 
Laboratoarele grupului, concepute ca unități de cercetare-dezvoltare 
avansată, sunt și furnizoare de servicii de specialitate competente, fiind 
organizate astfel: laborator central și de cercetare; laborator de siguranță 
alimentară și securitatea alimentară cu compartiment de microbiologie; 
laborator de mediu pentru analiza apei, aerului, solului și analize 
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pedologice; laborator pentru încercarea și caracterizarea materialelor 
metalice, a materialelor polimerice, a lemnului și textilelor. 
Până în prezent, în vederea depunerii cererii de finanțare, a fost elaborată 
Fișa de proiect și depusă la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est. Conform acestei fișe, valoarea estimată a investiției “Grup de 
laboratoare regionale autorizate“ este de 10.700.000 Euro, fără TVA. 
Fișa de proiect a fost declarată admisă și selectată în portofoliul de 
proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare 
Inteligentă a Regiunii Nord-Est. 
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- USV garantează că proiectul nu va afecta spațiul verde existent în parc 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a explicat, prin intermediul 
unui comunicat de presă, că extinderea campusului universitar este de 
fapt o nevoie generată de modificarea „paradigmei educaționale” și 
servește inclusiv la impunerea Universității ca pol de dezvoltare 
regională. 
„Modificarea paradigmei educaționale și centrarea educației pe student 
implică noi abordări ale procesului de instruire, restructurarea și 
dimensionarea spațiilor de învățământ și cercetare la cerințele moderne 
de formare a unei resurse umane înalt calificate și la nevoile studenților. 
Urmărind transformarea sa într-un pol de dezvoltare a comunității 
locale, într-un nucleu de cercetare avansată și de formare a unor 
specialiști competitivi pe piața muncii, USV încearcă să transpună în 
practică mai multe proiecte investiționale” se arată în comunicatul USV. 
În acest sens, USV precizează că cel mai important și, totodată, cel mai 
dificil de realizat (din cauza dimensiunii consistente a infuziei financiare 
inițiale) este proiectul campusului II de la Moara. 
Universitatea susține că a alocat sume importante pentru demararea 
lucrărilor de amenajare a locației secunde a universității, prin inițierea 
unui parc dendrologic și a grădinii botanice. 
Astfel, potrivit sursei citate, în ultimii 4 ani, pentru pregătirea terenului, 
achiziția și plantarea a 2.260 de arbori și arbuști și a diverselor specii de 
plante s-au cheltuit peste un milion de lei. Investiții majore, de peste 100 
milioane de lei, sunt însă necesare pentru amenajarea teritoriului și 
asigurarea utilităților pentru viitoarele clădiri, printre care se regăsește 
și proiectul cel mai avansat: căminul studențesc cu 820 de locuri, pentru 
care Compania Națională de Investiții pregătește deja o hotărâre de 
guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 
În acest context, USV a adus în discuție și proiectul de dezvoltare a 
campusului universitar actual. 



„Un posibil vector de dezvoltare edilitară îl reprezintă extinderea 
corpului E, în zona învecinată Direcției Silvice Suceava, alături de parcul 
Universității, în perimetrul actualei parcări. Având în vedere îngrijorările 
exprimate pe marginea potențialei afectări a spațiilor verzi, dorim să 
asigurăm opinia publică că proiectul va fi realizat fără a afecta nici un 
metru pătrat din spațiul verde existent în parc. Clădirea urmează să aibă 
maximum 8 etaje și va fi construită în consolă, parterul fiind, în proporție 
de aproximativ 50%, liber și destinat circulației pietonale” se arată în 
comunicat. 
USV a mai menționat că are în centrul atenției aspectele ce țin de mediu 
și, pe lângă investițiile semnificative pentru înființarea și dezvoltarea 
parcului dendrologic, a direcționat mai multe milioane de lei și în 
remodelarea și refuncționalizarea parcului Universității, „care are astăzi 
un aspect european și este extrem de vizitat de studenți, cadre didactice, 
dar, mai ales, de membrii comunității sucevene”. 
„Prin organizarea și amenajarea parcului la standarde occidentale, prin 
întreținerea lui doar din veniturile proprii, Universitatea a oferit tuturor 
sucevenilor mai multe posibilități de petrecere a timpului liber și de 
practicare a unor activități sportive, fără să fi existat vreodată intenția de 
a limita accesul în zona de parc aflată în administrarea USV doar pentru 
membrii comunității academice” precizează sursa citată. 
Totodată, USV a ținut să amintească că, în ultimii ani, a fost preocupată 
de creșterea suprafețelor verzi în zona campusului universitar. Astfel, 
USV este singura instituție din județul Suceava care deține astăzi 
acoperișuri verzi, cu o suprafață totală de peste 320 mp (mai mult decât 
parcarea care va găzdui potențiala extensie a corpului E), pentru care s-
au alocat peste 150 mii de lei. 
Drept urmare, USV a asigurat sucevenii că va continua să se dezvolte fără 
să afecteze interesul comunității locale. 
„Privind spre viitor, dorim să îi asigurăm pe suceveni că USV va continua 
aceste politici și le va îmbina, într-un mod cât mai plăcut, dar și eficient, 
cu nevoia de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare pe care numărul 
mare de studenți, diversificarea programelor de studiu și înființarea unor 
noi facultăți o impun. Prin tot ceea ce va iniția și va pune în practică, 
Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava garantează că va rămâne 
același partener de încredere al comunității locale și regionale” a mai 
arătat sursa citată. 

- Călătorie în adâncul 
pământului. Salina 
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- Vă invităm acum să descoperiți o minune din inima Bucovinei: Salina 
Cacica, de unde încă se extrage sare, dar care poate fi vizitată. 



Cacica, o ”minune” 
turistică din inima 
Bucovinei 

emaramures.ro 
21.02.21 

Călătoria în adâncul pământului este una de neuitat, pentru că peste tot 
în galerii veți găsi dovezi ale trecerii minerilor pe acolo. 
Două capele, un lac sărat și o sală de dans apar pe lista atracțiilor din 
subteran, unde vă puteți plimbă în tihnă, în timp ce respirați aer sănătos. 
Comuna Cacica se află la nici 20 de kilometri depărtare de Gura 
Humorului. Iar salina de acolo o veți găsi cu ușurință. Călătoria în 
adâncul pământului începe cu o coborâre abruptă. Sunteți nevoiți să luați 
la pas aproximativ 200 de trepte vechi de brad, însă pe traseu veți 
descoperi galerii spectaculoase, pentru care merită efortul depus.[...] 
Cum clădirile de lângă mină au fost lăsate de izbeliște, profesorii și 
studenții de la Universitatea din Suceava au pus la cale un proiect de 
conservare a acestor construcții – adevărate comori peste care trecerea 
timpului și-a pus amprenta. 
Carmen Chașovschi, profesor Universitatea din Suceava: „Noi ne-am 
gândit că această zonă, Cacica, să fie o zonă pilot pentru ce ar însemna 
proiecte de regenerare rurală în Bucovina.”[...] 

 

 

 

 

 

 

 


