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Componența 
comisiei tehnice care 
va stabili tema de 
amenajare a zonei de 
agrement Parc 
Șipote 
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Ultima oră local Amenajarea Parcului Șipote ca zonă de agrement a Sucevei, un proiect 
care a stârnit foarte multe discuții și orgolii, va fi decisă, ca tematică 
generală, de către o comisie tehnică care a fost constituită recent. 
Comisia Tehnică a proiectului zonei de agrement Parc Șipote este 
formată din trei reprezentanți ai Ordinului Arhitecților din România - 
Corina Roncea, Florin Manole și Bogdan Adomniței ca membri titulari, 
iar Alexandru Olteanu și Iulia Cosovan membri de rezervă; un 
reprezentant al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava - Cezar Valentin 
Tomescu; un reprezentant al Direcției Silvice - Ovidiu Morari, un 
reprezentant al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național - Aurel Buzincu; trei reprezentanți ai Primăriei 
municipiului Suceava (directorii Direcției urbanism, amenajarea 
teritoriului și cadastru, Direcției Patrimoniu și Direcției proiecte 
europene, turism, cultură și transport) și doi reprezentanți ai societății 
civile, desemnați prin votul online - Alin Opincaru și Sînziana Râșca. 
Membrii comisiei vor stabili tema de proiectare care se va aproba în 
Consiliul Local, unde se va stabili comisia de concurs și modalitatea de 
desfășurare a acestuia. 

- Prorectorul USV, 
Mihai Dimian, îi dă 
într-adevăr motive 
de plâns 
smiorcăitului edil al 
Sucevei privind 
Parcul Șipote: 
„Discutăm foarte 
mult despre viitorul 
și trecutul Parcului 
Șipote însă nu facem 
aproape nimic 
pentru prezent” 
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Focus Astăzi, imediat după ce edilul Sucevei, Ion Lungu, a susținut o conferință 
de presă în cadrul căreia s-a smiorcăit spunând că societatea civilă și alte 
partide politice și-ar atribui merite privind Parcul Șipote, Mihai Dimian 
(prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava) a amintit un aspect 
care de-a dreptul ar trebui să îl înlăcrimeze pe cel care s-a aflat la frâiele 
Sucevei în ultimii 17 ani.  
„Înțeleg și găsesc justificată supărarea domnului Primar Lungu în 
privința asumării unor merite necuvenite de către alții. În același timp, 
discutăm foarte mult despre viitorul și trecutul Parcului Șipote însă nu 
facem aproape nimic pentru prezent. Sunt gunoaie, copaci căzuți, bănci 
și scări rupte, corpuri de iluminat nefuncționale, probleme ce ar putea fi 
rezolvate în 3-4 zile de personalul de la gospodărirea spațiilor verzi (îi 
mai putem ajuta și noi când se apucă de treabă). Se discută de săptămâni 
întregi despre cât de mult interes politic, administrativ și cetățenesc 
există pentru acest parc dar gunoaiele rămân nemișcate...”, a spus 
prorectorul USV, Mihai Dimian pe pagina sa de Facebook. 



Vă amintim faptul că, pe lângă starea deplorabilă în care se află în 
continuare Parcul Șipote, zona respectivă este una deosebit de 
periculoasă pentru persoanele care se încumetă să se plimbe prin așa-
zisul parc chiar și ziua. La data de 14 martie 2021, pe la ora 14.00, doi 
adolescenți au fost tâlhăriți de către doi indivizi impunători care i-au 
amenințat cu cuțitul. 
După aproape o lună de la acel eveniment, polițiștii au reușit să dea de 
urma tâlharilor. 

- Atentatele 
contemporane la 
adresa libertății de 
expresie – Suceava, 
15 aprilie. Florentin 
Țuca și prietenii din 
Universul Juridic 
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- Aula Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va găzdui joi, 15 aprilie 
2021, începând cu ora 17.00, dezbaterea „Atentatele contemporane la 
adresa libertății de expresie”, organizată de Grupul editorial Universul 
Juridic, dezbatere ocazionată de lansarea lucrării „Adevărul în căutare de 
minister”, semnată de avocatul Florentin Țuca, Managing Partner al 
Casei de avocatură Țuca Zbârcea și Asociații din București. 
Acum câțiva ani a fost anunțată înființarea noii Facultăți de Drept, care 
urma să funcționeze în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava. Era surprinzătoare pentru mediul juridic această inițiativă, pe 
care mulți dintre noi am privit-o cu oarecare rezerve. A trecut un număr 
de ani și Facultatea de Drept din Suceava își câștigă, pe zi ce trece, locul 
binemeritat în cadrul Facultăților de Drept din România. Avem, la 
Universitatea din Suceava, un management care asigură acestei instituții 
tot ceea ce este necesar pentru tinerii care urmează cursurile unei 
universități de prestigiu. După o perioadă greu încercată, în care județul 
și municipiul Suceava au fost sub asaltul pandemiei, suntem bucuroși să 
venim, în acest oraș plin de istorie, cu o dezbatere ofertantă, care reflectă 
parcursul sinuos al procesului democratic din România. 
Evenimentul are ca partener Facultatea de Drept a Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava și va fi transmis LIVE, pe Portalul Universul 
Juridic și pe Facebook. În prezența doamnei conf. univ. dr. Camelia 
Ignătescu, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative din 
cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a domnului prof. 
univ. dr. Ioan Chelaru, Președintele Uniunii Juriștilor din România, a 
domnilor prof. univ. dr. hab. Antonio Sandu și conf. univ. dr. Răzvan 
Viorescu (Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava), a domnului  jud. Cristinel 
Grosu, Președintele Curții de Apel Suceava, a domnului Nicolae Cîrstea, 
Președintele Grupului Universul Juridic, și, firește, a invitatului special 
al manifestării, domnul avocat Florentin Țuca, publicul spectator va avea 



ocazia să parcurgă momente de bucurie intelectuală, în compania unor 
voci care contează în spațiul juridic național. 

- Era întotdeauna 
aproape cu inima și 
sufletul de durerile și 
problemele 
românilor din nordul 
înstrăinat al 
Bucovinei 
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Noutăți Deși a rămas să trăiască în inimile noastre, constatăm cu regret că s-a 
împlinit un an de la trecerea în eternitate a prietenului 
nostru,cunoscutului publicist Dumitru Teodorescu, directorul ziarului 
„Crai nou” din Suceava, profesionist valoros, personalitate marcantă a 
Bucovinei care și-a dedicat viața culturii, scrisului, a lăsat urme 
dureroase în inimile noastre, a jurnaliștilor de la „Zorile Bucovinei”. 
A fost timp de jumătate de secol o prezență activă în viața culturală a 
Sucevei, menținând linia editorială în cadrul exclusivist al adevărului. S-
a remarcat și printr-un excelent talent scriitoricesc,  ziarist și publicist de 
elită, membru fondator al Fundației Culturale a Bucovinei, membru al 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Pentru 
practicarea unui jurnalism de calitate a fost distins cu medalia de aur a 
Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. 
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- Studenții, în cămin 
doar cu testul RT 
PCR negativ 
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Actualitate, 
Social 

Consiliul de Administrație a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 
a decis ca studenții care doresc să se cazeze in cămine trebuie să prezinte 
trei documente. Mai exact, în dosarul de prezentare trebuie să existe 
certificatul de vaccinare, testul Covid-19 negativ sau testul antigen 
efectuat cu șase luni sau cel puțin 14 zile înainte de prezentarea în 
unitățile de cazare. 

V. I. 
Adomnicăi 

Table, cataloage și 
carnete de elev 
electronice în 
unitățile de 
învățământ din 
municipiul Suceava 
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- În cadrul PNRR și POR vor fi promovate proiectele de amenajare a 
Campusului universitar Moara și Parcului industrial „Bucovina”, din 
Lunca Sucevei. În acest sens, după cum v-am mai informat, șeful 
municipalității sucevene a avut recent întâlniri cu prof. dr. ing. Valentin 
Popa, rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, precum și cu 
reprezentanții a 12 unități de învățământ preuniversitar. Astfel, 
municipiul Suceava ar putea fi partener cu Universitatea „Ștefan cel 
Mare” în proiectul de amenajare a Campusului universitar de la Moara, 
care va fi promovat în cadrul PNRR, Pilonul III „România educată. 
Învățământ dual, profesional și tehnic”, din Zona Urbană Funcțională 
făcând parte și comuna Moara. Astfel, municipiul Suceava ar putea fi 
partener cu Universitatea „Ștefan cel Mare” în proiectul de amenajare a 
Campusului universitar de la Moara, care va fi promovat în cadrul PNRR, 
Pilonul III „România educată. Învățământ dual, profesional și tehnic”, 
din Zona Urbană Funcțională făcând parte și comuna Moara. 

 


