MUNICIPIUL SUCEAVA

REABILITAREA ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI SUCEAVA,
PRIN CREARE PARCAJE SUBTERANE, REABILITARE PIETONAL SI STRAZI
TITLUL
Municipiul Suceava implementează în perioada 18.06.2010 – 17.03.2013 proiectul
„Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare
pietonal şi străzi” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 –
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul : Poli de dezvoltare
urbană.
Valoarea totală a proiectului este de 37.807.345,71 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 29.834.096,26 lei.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul Intermediar responsabil cu
implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est.
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea
serviciilor urbane din municipiul Suceava în vederea diminuării disparităţilor dintre zonele mai
puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale municipiului.
Obiectivul specific al proiectului consta in crearea a două parcaje subterane cu o
suprafaţă de 5.352 mp şi reabilitarea a 13.375 mp zona pietonală şi spaţiile verzi aferente, a
8.170 mp străzi şi spaţiile verzi aferente, în municipiul Suceava, în vederea eficientizării
traficului pietonal şi rutier în zona centrală a polului de dezvoltare, prin crearea şi reabilitarea
obiectivelor de intervenţie specifice infrastructurii stradale pietonale şi de transport public, pe
parcursul a 33 luni, astfel:
 creare a doua parcaje subterane:
–
parcajul 1 (108 locuri);
–
parcajul 2 (55 locuri);
 reabilitare pietonal:
–
suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de strada Ana Ipătescu, strada
Nicolae Bălcescu, blocul 1B şi blocul T7 şi parcajul nr. 1 nou creat în Piaţa 22
Decembrie, cu o suprafaţă de 1.747 mp;
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–

suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de parcajul nr. 2 nou creat, de
clădirea Eon, strada Ciprian Porumbescu, blocurile nr.1 şi 3 şi strada Vasile
Bumbac, cu o suprafaţă de 2.060 mp;
–
zona data de suprafeţele pietonale şi spaţiile verzi şi de traseul străzii Ştefan cel
Mare dintre strada Nicolae Bălcescu şi parcajul nr. 2 nou creat şi din jurul Casei de
cultură, cu o suprafaţă de 6.188 mp;
–
traseul străzii Ştefan cel Mare transformată în pietonal în anul 1985 între strada
Nicolae Bălcescu şi strada Curtea Domnească, cu o suprafaţă de 3.380 mp;
 reabilitare străzi:
amenajare sens giratoriu la intersecţia b-dului Ana Ipătescu cu b-dul Nicolae
Bălcescu şi accesele spre Mc Donald’s şi în parcajul 1;
amenajarea intersecţiei străzii Ciprian Porumbescu cu strada Vasile Bumbac (sens
unic) şi accesul în parcajul 2.;
realizarea noului traseu al străzii cu sens unic Vasile Bumbac;
reabilitarea stratului de uzură prin turnarea unui covor asfaltic de 4 cm;
realizarea trotuarelor aferente cu pavaje; ridicarea la cotă a căminelor;
refacerea semnalizării rutiere;
reamenajarea spaţiilor verzi.
II. Pentru executarea lucrarii de reabilitare a zonei centrale a Municipiului Suceava sunt
prevazute urmatoarele lucrari :
 creare a doua parcaje subterane (163 locuri de parcare):
Parcaj 1
Suprafaţă de teren alocată 3.468 mp;
108 locuri de parcare;
Parcaj 2
Suprafaţa de teren alocată 1.884 mp;
55 locuri de parcare.
 reabilitare pietonale, astfel:
– suprafeţele pietonale şi spaţiu verde delimitate de strada Ana Ipătescu, strada
Nicolae Bălcescu, blocul 1B şi blocul T7 şi parcajul nr. 1 nou creat în Piaţa 22
Decembrie, cu o suprafaţă de suprafaţa de 1.747 mp: refacerea pavimentelor cu dale
de granit de grosimea 8 cm care să permită accesul ocazional carosabil la suprafeţele
din jurul fântânii arteziene şi din lungul blocului 1B; spaţiul verde care separă strada
Nicolae Bălcescu de parcajul nr. 1 şi rampa acestuia va necesita o taluzare pentru
preluarea diferenţei de nivel între platforma de peste parcaj şi stradă; fântâna
arteziană va fi reabilitată prin refacerea placajelor cu plăci de granit inclusiv a
straturilor de hidorizolaţie; platformele vor fi prevăzute cu sisteme liniare de rigole
pentru preluarea apelor meteorice, formate din elemente de rigolă racordate la
reţelele de canalizare existente în zonă şi din grătare pentru spaţii pietonale; se vor
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–

–

–

reface racordurile de apă şi de canalizare de la fântâna arteziană şi se va reabilita
staţia de pompare existentă prin înlocuirea echipamentelor şi a racordurilor acestei
staţii de pompare; pentru iluminat se propun corpuri de iluminat cu montaj încastrat
în paviment.
suprafeţele pietonale şi spaţiul verde delimitate de parcajul nr. 2 nou creat, de
clădirea E-on, strada Ciprian Porumbescu, blocurile nr.1 şi 3 şi strada Vasile Bumbac,
cu o suprafaţă de suprafaţa de 2.060 mp: reabilitarea circulaţiei pietonale adiacente
traseului străzii Vasile Bumbac şi parţial clădirii E-on, cu dale de granit de grosime 8
cm pentru a putea fi ocazional carosabile; refacerea spaţiului verde pe traseul actual
al străzii cu sens unic Vasile Bumbac ce se deviază, inclusiv trotuarul existent şi
reabilitarea spaţiului verde din jurul rezervorului de incendiu al Casei de cultură;
sisteme liniare de rigole pentru preluarea apelor meteorice, formate din elemente
de rigolă racordate la reţelele de canalizare existente în zonă şi din grătare pentru
spaţii pietonale.
suprafeţele pietonale şi spaţiile verzi şi de traseul străzii Ştefan cel Mare dintre
strada Nicolae Bălcescu şi parcajul nr. 2 nou creat şi din jurul Casei de cultură, cu o
suprafaţă de suprafaţa de 6.188 mp: strada Ştefan cel Mare va fi ridicată la cota
pietonalului inclusiv porţiunea din intersecţia cu b-dul N. Bălcescu; accesibilitatea
autovehiculelor va fi restricţionată prin programe şi semnalizare specific; pavimentul
va fi din piatră naturală (granit) în două culori şi texturi diferite în grosime de 10 cm
pe traseul propriu-zis al străzii Ştefan cel Mare şi 8cm pe platforme; spaţiile verzi vor
fi similare celor realizate pe planşeele parcajelor; reabilitarea platformelor şi
treptelor din mozaic de marmura şi mozaic tip Veneţian din zona adiacentă a Casei
de Cultură, reabilitare realizată după principiile restaurării prin utilizarea aceloraşi
materiale şi detalii; sisteme liniare de rigole pentru preluarea apelor meteorice de la
nivelul platformelor pietonale; instalaţie exterioară de iluminat ambiental; pentru
platoul pietonal se propun corpuri de iluminat încastrate în paviment.
traseul străzii Ştefan cel Mare transformată în pietonal în anul 1985 - între strada
Nicolae Bălcescu şi strada Curtea Domnească, cu o suprafaţă de suprafaţa de 3.380
mp: refacerea pavimentelor şi reabilitarea jardinierelor banchetelor decorative
existente; pe traseul propriu zis al străzii Ştefan cel Mare se va utiliza pavaj din dale
de granit de 10 cm grosime având în vedere posibilitatea utilizării în anumite situaţii
ca traseu carosabil şi de 8 cm grosime pe platformele adiacente având în vedere
caracterul accidental carosabil; reabilitare a glafurilor mozaicate, a tencuielilor
decorative cu materiale pe bază de răşini performante ca rezistenţă la uzură şi
intemperii şi o refacere a hidroizolaţiilor la jardiniere; elementele metalice, stâlpi
de iluminat şi balustrade, vor fi tratate anticorosiv şi refinisate şi se vor asigura
suprafeţe de şedere din lemn impregnat pentru banchetele actuale din beton; se vor
realiza sisteme liniare de rigole pentru preluarea apelor meteorice, formate din
elemente de rigolă racordate la reţelele de canalizare existente în zonă şi din
grătare pentru spaţii pietonale şi iluminat ambiental.
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 reabilitare străzi, astfel:
- amenajare sens giratoriu la intersecţia b-dului Ana Ipătescu cu b-dul Nicolae Bălcescu
şi accesele spre Mc Donald's şi în parcajul 1;
- amenajarea intersecţiei străzii Ciprian Porumbescu cu strada Vasile Bumbac (sens
unic) şi accesul în parcajul 2;
- realizarea noului traseu al străzii cu sens unic Vasile Bumbac;
- reabilitarea stratului de uzură prin turnarea unui covor asfaltic de 4 cm;
- realizarea trotuarelor aferente cu pavaje;
- mutarea stâlpilor de electricitate din zonele afectate de modificarea traseelor şi
intersecţiilor;
- ridicarea la cotă a căminelor;
- refacerea semnalizării rutiere;
- reamenajarea spaţiilor verzi;
- instalaţia exterioară de iluminat ambiental
Proiectul se va derula pe parcursul a 33 de luni.
Locul de desfăşurare a proiectului este zona centrală a municipiului Suceava, judeţul
Suceava.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea
Europeana, va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
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