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Dan Pricope Vă mai amintiți de 
blocul cu 10 etaje pe 
care USV voia să-l 
facă lângă Direcția 
Silvică? Cinci etaje i-
au „picat” din proiect 

obiectivdesuceava.ro 
13.04.21 

Știri locale Un bloc de 10 etaje cu spații de învățământ și de cercetare era anunțat a 
fi construit de USV între Direcția Silvică și parcul din zona Universității. 
În prima parte a lunii februarie, Primăria Municipiului Suceava a 
anunțat publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului 
Urbanistic Zonal și Regulamentului de urbanism aferent, în baza unui 
aviz de oportunitate în vederea extinderii corpului E cu spații de 
cercetare și de învățământ, pe teren proprietate privată și publică al 
municipiului Suceava, str. 1 Mai, inițiator Universitatea „ȘTEFAN CEL 
MARE” Suceava. Până ce  Obiectiv de Suceava nu a semnalat în data de 
15 februarie a.c. că, de fapt, este vorba de un bloc cu regim de înălțime 
S+P+9+10E nimeni nu a luat în calcul la modul serios cele specificate în 
anunțul respectiv. A urmat apoi o adevărată tevatură, cu declarații care 
mai de care mai belicoase, mergând până la absurda comparație cu un 
plan de urbanism zonal pe care mai multe firme, între care și una a fiului 
primarului Ion Lungu, ar vrea să facă un alt bloc turn, dar de partea 
cealaltă a parcului, peste drum de Primărie. 
Zadarnice au fost încercările de clarificare. Opinia publică era destul de 
refractară la ideea de a construi un bloc cu zece etaje imediat lângă parc, 
aproape de un corp al USV și nici măcar nobila idee că ar putea deservi, 
pe viitor, unei viitoare și mult așteptate Facultăți de Medicină nu a fost 
de natură să edulcoreze situația. Prorectorul USV, Mihai Dimian, a 
anunțat la câteva zile după ce a început toată tevatura că nu va fi vorba 
de o clădire cu 10 etaje, ci cu șase. 
Ei bine, la două luni de la acest mic scandal care a aprins un pic spiritele, 
Planul de Urbanism Zonal a fost elaborat. Pe cale de consecință, Primăria 
și-a făcut datoria legală și a publicat pe site un anunț despre elaborarea 
propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului 
Suceava a Planului Urbanistic Zonal (s.n.). Desigur, PUZ-ul a fost 
adoptat în baza avizului de oportunitate. De asemenea, publicarea 
anunțului cu privire la PUZ-ul în cauză se face pentru a putea permite 
din nou publicului o nouă dezbatere. Nu va fi una gen „show televizat” 
sau „întâlnire cu alegătorii”, ci, așa cum a fost și data trecută, se va 
dezbate în scris, potrivit reglementărilor legale, Primăria Suceava 
specificând că „observațiile referitoare la documentația de urbanism se 



primesc în perioada 13.04.2021 – 07.05.2021 (s.n.) la Primăria 
municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A sau pe adresa de 
mail: urbanism@primariasv.ro” iar „Răspunsul la observațiile transmise 
va fi trimis în scris”. intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la 
data de 18 ianuarie a.c., la sediul Primăriei municipiului Suceava – 
Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de 
urbanism. De data aceasta, fiind vorba despre un PUZ elaborat și care 
urmează a fi supus spre aprobare la CL Suceava, termenul este mai 
generos, 25 de zile. 
Ce conține însă PUZ-ul elaborat și care va fi supus aprobării Consiliului 
Local Suceava în luna mai? Cât de mult și-a revizuit USV intențiile și cât 
de mult coincide cu ceea ce spusese la acea vreme prorectorul Mihai 
Dimian? Ei bine, menționăm de la bun început că regimul de înălțime al 
blocului pe care USV vrea să îl ridice în zona dintre limita de proprietate 
cu Direcția Silvică și limita de proprietate cu Parcul Institutului – cum 
era cunoscut odinioară – nu mai este de 10 etaje, ci va avea regimul de 
înălțime P+5. Deci, destul de aproape cu ceea ce spusese prorectorul la 
acea vreme. 
Se schimbă însă coeficientul de utilizare al terenului. Având în vedere că 
diferă radical numărul de niveluri din intenția de elaborare a PUZ-ului 
față de PUZ-ul elaborat și supus dezbaterii, însă nu a fost modificată 
suprafața afectată de lucrări, coeficientul de utilizare va fi de 2,7 în cazul 
clădirii cu regim de înălțime P+5, față de 1,8 comparativ cu clădirea care 
se dorea a fi edificată prima dată. 
Pe terenul unde se va edifica respectiva clădire este amenajată, în 
prezent, o parcare auto și, inițial, s-a considerat că este necesară 
configurarea noii clădiri cu 10 niveluri de așa fel încât să existe o 
„retragere a parterului” într-o pondere considerabilă. Mai exact, limita 
retragerii acestuia va fi de 60% din amprenta clădirii la sol. Odată 
schimbat coeficientul de utilizare al terenului, varianta cu retragerea la 
60% a amprentei clădirii la sol nu mai este „de actualitate”, ci se pune 
problema unei alinieri diferite a parterului față de fațadele etajelor. La fel 
cum nici varianta în care clădirea să fie lipită de Corpul E al Universității 
„Ștefan cel Mare” pare să nu mai fie chiar soluția aleasă. Astfel, chiar dacă 
și noua clădire cu regim de înălțime P+5 va „înghiți” parcarea amenajată, 
scările și trotuarul ar putea fi salvate pentru că noul corp de clădire nu va 
fi lipit ca atare de clădirea corpului E, care are regim de înălțime P+2. 
Dimpotrivă, o nouă pasarelă se va construi de la corpul E la clădirea 
propusă actualmente prin PUZ, probabil tot ca pasarela realizată cu ani 



în urmă și care leagă alte corpuri ale USV. Pasarela respectivă va fi de-a 
lungul gardului ce delimitează limita de proprietate cu sediul Direcției 
Silvice. 
Accesul auto se va face din parcarea Universității și din strada 
Universității, pe ruta deja existentă, fără a fi prevăzut niciun alt acces 
auto – așa cum este în prezent – din strada principală (bdul 1 Mai) pentru 
că de acolo spre clădire va fi doar acces pietonal. De asemenea, cel puțin 
nouă copaci vor fi tăiați, din care șase sunt situați înspre limita de 
proprietate cu Direcția Silvică, iar trei înspre partea unde se află Parcul 
Areni. Deși în Planul de Urbanism Zonal elaborat nu mai figurează 
aceștia, faptul că nu a fost mutată locația clădirii cu șase niveluri ne duce 
la concluzia că indiferent dacă va fi un bloc cu regim de înălțime P+10 
sau P+5, soarta arborilor a fost decisă. În total, 851 de metri pătrați de 
spații verzi, trotuare și alei pietonale, alei de acces rutier și parcări 
carosabile vor dispărea pentru a face loc noii clădiri. 

- Ghervan: Șeful FRH, 
mulțumit de centrul 
olimpic de la 
Suceava 
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Sport Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, s-a arătat 
încântat de ceea ce a găsit la Centrul Național Olimpic de Pregătire a 
Juniorilor de la Suceava. El a fost de curând la Suceava și a purtat discuții 
cu reprezentanții mai multor instituții care susțin proiectul, printre care 
Primăria Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Liceul cu Program 
Sportiv și Școala „Ion Creangă”. Coordonatorul tehnic al secției de 
handbal a Clubului Sportiv Universitar, profesorul Petru Ghervan, a 
declarat, la Radio Top: „Domnul președinte Dedu a venit să vadă pe viu 
cum stau lucrurile aici și să i se confirme că ceea ce-am scris noi pe-o 
hârtie în noiembrie 2020, la înființare, e adevărat. A vorbit cu copiii și cu 
oamenii care susțin proiectul, iar la plecare mi-a spus că a fost o întâlnire 
excelentă”. Profesorul Ghervan a mai spus că Federația România de 
Handbal este interfața între Comitetul Olimpic și Sportiv Român și 
centrele de excelență. El a afirmat: „Federația ia banii de la COSR, pe care 
îi dirijează acolo unde crede că se pot forma jucători de handbal. Bugetul 
înseamnă cazare și masă, cu excepția vacanțelor, bani pentru înscrierea 
în competiții și toate cheltuielile de pregătire, care înseamnă și plata 
antrenorilor și a kinetoterapeutului”. De asemenea, coordonatorul tehnic 
al secției de handbal a Clubului Sportiv Universitar a arătat că sportivii 
de la Centrul Olimpic sunt înscriși, în general, la Liceul cu Program 
Sportiv și au rezultate bune la învățătură. Petru Ghervan a spus: „Este o 
condiție de bază să aibă rezultate bune la școală. Noi, CSU Suceava, 
echipa de handbal, intenționăm să-i ținem la Universitatea <Ștefan cel 
Mare>. Fără bacalaureat luat și fără să fie student, de fapt nu mai avem 



condiții să-l ținem, să-l pregătim și să-l plătim”. Lotul lărgit de handbal 
al României format din jucători născuți în 2004 are în componență 11 
sportivi suceveni proveniți de la Centrul Național Olimpic. Șase dintre ei 
sunt jucători de bază. 

- Jupân de Salon jupanu.ro 
13.04.21 

- La începutul săptămânii trecute, prorectorul Mihai Dimian a anunțat că 
la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost identificată noua 
variantă de coronavirus, care prezintă atât caracteristicile tulpinii 
britanice (B1.1.7), cât și mutația E484K, care poate reduce eficiența 
vaccinurilor împotriva virusului. Proba biologică a fost recoltată la 
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava de la un 
pacient fără un istoric recent întors din Marea Britanie. Și mai spunea 
domnul Dimian că universitatea a secvențiat, până acum, peste 400 de 
probe și va continua monitorizarea evoluției SARS-CoV-2 pe teritoriul 
României, în colaborare cu partenerii implicați în această acțiune, dar și 
că își exprimă disponibilitatea de a colabora și cu alte instituții care au 
compartimente COVID-19. Știrea, mult scurtată aici, a făcut înconjurul 
țării. Deci, USV se ocupă de lucruri serioase. Și se ocupă cu succes. 

- Studenții suceveni, 
cazați în căminele 
universității doar 
dacă s-au vaccinat 
sau au test negativ 
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- Consiliul de Administrație al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) a hotărât ca, începând cu 1 aprilie a.c., cazarea studenților în 
cămine să se poată face în baza a trei documente. Este vorba despre 
dovada vaccinării împotriva COVID, test PCR negativ sau testul antigen, 
prin care se dovedește prezența anticorpilor împotriva virusului SARS-
Cov2. 
„Cazarea studenților în căminele administrate de USV se va efectua 
începând cu data de 1.04.2021, în funcție de locurile disponibile în 
cămine. Pentru a fi cazați, studenții prezintă la cazare unul din 
următoarele documente: 
Dovada vaccinării împotriva virusului COVID-19 (cel puțin cu prima 
doză de vaccin); 
Test PCR negativ cu privire la infectarea cu virusul COVID-19, efectuat 
cu cel mult 3 zile calendaristice anterioare cazării; 
Test antigen efectuat cu cel mult 6 luni și cel puțin 14 zile înainte de data 
cazării, prin care se dovedește prezența anticorpilor împotriva virusului 
COVID-19”. 
Până acum, studenții au fost nevoiți să prezinte la cazare rezultatul 
testului PCR Covid-19 – exudat (Biologie moleculară), efectuat cu 3 zile 
lucrătoare înainte de data cazării. USV a decis să asigure decontarea 
testelor RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2, pe bază de documente 
justificative, dar nu mai mult de 200 lei/test și nu mai mult de 3 teste pe 
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durata întregului an universitar 2020-2021. Se asigură și decontarea 
testelor de anticorpi pentru virusul SARS-CoV-2, pe bază de documente 
justificative, dar nu mai mult de 100 lei/test și nu mai mult de 2 teste pe 
durata întregului an universitar 2020-2021. 

- Table, cataloage și 
carnete de elev 
electronice în 
unitățile de 
învățământ din 
municipiul Suceava 

stiridinbucovina.ro 
13.04.21 

- „La nivelul universității vrem sa fim parteneri în realizarea proiectului 
Campus Universitar Moara, în cadrul PNRR, Pilonul III – România 
Educată-Învățământ dual, profesional și tehnic, pe Zona Urbană 
Funcțională Suceava din care face parte și comuna Moara. De asemenea, 
ne asociem cu Universitatea și Consiliul Județean Suceava pentru 
proiectul „Tehno Parc Bucovina – Parc industrial zona  Termica”, care 
poate fi promovat pe POR – Axa prioritară 1 – o regiune mai competitivă, 
mai inovativă”, a precizat Ion Lungu. El a spus că în ceea ce privește 
unitățile de învățământ preuniversitar, municipalitatea vrea să depună 
proiecte pentru reabilitarea termică a clădirilor, după modelul clădirii 
primăriei, proiecte finanțate prin POR, pe Axa prioritară 5 – o regiune 
educată. Ion Lungu a apus că Primăria Suceava are un proiect pe 
componenta de digitalizare prin PNRR, ce presupune achiziționarea de 
table electronice, cataloage electronice, carnete de elev electronice etc. 

 

 

 


