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judeţul Suceava în perioada 2015-2018 (tone/an) 

Tabelul nr. 63  -  Emisii anuale de metale grele inventariate în judeţul Suceava în anul 2011-2013 

(tone/an) 

Tabelul nr. 64 - Emisii anuale de metale grele în judeţul Suceava în perioada 2011-2020 în raport 

cu valorile țintă anuale 

Tabelul nr. 65  -  Cantităţi anuale de poluanţi organici persistenţi emise în atmosferă în judeţul 

Suceava, în perioada 2006-2012 (grame an) 

Tabelul nr. 66 – Concentrația de ozon (O3) 

Tabelul nr. 66a - Concentrația de ozon (C6H6) 

Tabelul nr. 66b - Concentrația de pulberi în suspensie 

Tabelul nr. 67  - Lungimea principalelor râuri de pe teritoriul judeţului Suceava (Sursa: Anuarul 

statistic al judeţului Suceava 2005) 

Tabelul nr. 68  - Prognoza folosirii de apă pe surse şi utilizări, pentru anul 2020-2030 în jud. 

Suceava 

Tabelul nr. 69 - Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-2018  

Tabelul nr. 69a - Calitatea apei râurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2012,  în raport cu nitraţii 

şi fosfaţii  

Tabelul nr. 69b - Calitatea apei lacurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2012, în raport cu nitraţii 

şi fosfaţii 

Tabelul nr. 69c - Calitatea apei râurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2013, în raport cu nitraţii 

şi fosfaţii 

Tabelul nr. 69d - Calitatea apei lacurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2013, în raport cu nitraţii 

şi fosfaţii 

Tabelul nr. 69e - Concentrații medii anuale de azotaţi şi ortofosfaţi solubili în cursurile de apă, din 

jud. Suceava  în anul 2014  

Tabelul nr. 69f - Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri 

naturale, puternic modificate și artificiale), la nivelul bazinului hidrografic Siret, în anul 2016 

Tabelul nr. 69g - Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai 

mari decât SCM (%) pentru anul 2016, la nivelul bazinului hidrografic Siret 

Tabelul nr. 69h - Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri 

naturale, puternic modificate și artificiale), la nivelul bazinului hidrografic Siret, în anul 2017 

Tabelul nr. 69i - Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai 

mari decât SCM (%) pentru anul 2017, la nivelul bazinului hidrografic Siret 

Tabelul nr. 70 - Poluanţii specifici evacuaţi şi gradul de epurare a apelor uzate în anul 2012, pentru 

sursele principale de emisii în apă 

Tabelul nr. 5  - Estimarea structurii pe vârste a populaţiei municipiului Suceava - 3 variante de 

evoluţie 

Tabelul nr. 6  - Bilanţul teritoriului administrativ al municipiului Suceava 

Tabelul nr. 7  - Bilanţulul teritorial al  zonelor fucţionale din intravilanul municipiului Suceava 
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MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE 

 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

Denumirea lucrării: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL 

SUCEAVA, JUDEŢUL SUCEAVA 

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA JUDEŢUL SUCEAVA 

Proiectant: S.C. URBAN TEAM S.R.L. Bucureşti și S.C. ARHITECTURA GRAFICA 

DESIGN S.R.L. Suceava 

Data elaborării: ianuarie  2016  

 

Baza proiectării: 

o Lege nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi  urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Elemente legislative conexe: 

o Lege nr. 287 din 17.07.2009 privind Codul Civil  

o Hotărâre nr. 525 din 27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism  

o Lege nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinţelor  

o Lege nr. 18 din 19.02.1991 a fondului funciar 

o Lege nr. 33 din 27.05.1994  privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică  

o Lege nr. 255 din 14.12.2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, 

necesară realizarii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

o Lege nr. 89 din 25.05.1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Căilor Ferate Române 

o Lege nr. 7 din 13.03.1996 cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare   

o Lege nr. 10 din 18.01.1995  privind calitatea în construcţii  

o Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului  

o Ordonanţa de urgenţă nr. 59 din 20.06.2007 privind instituirea Programului naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi  

o Lege nr. 24 din 15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

http://www.macrolex.ro/act.php?id=67152
http://www.macrolex.ro/act.php?id=243730
http://www.macrolex.ro/act.php?id=36439
http://www.macrolex.ro/act.php?id=47627
http://www.macrolex.ro/act.php?id=344
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39658
http://www.macrolex.ro/act.php?id=265438
http://www.macrolex.ro/act.php?id=28690
http://www.macrolex.ro/act.php?id=67
http://www.macrolex.ro/act.php?id=342
http://www.macrolex.ro/act.php?id=126092
http://www.macrolex.ro/act.php?id=195736
http://www.macrolex.ro/act.php?id=171648
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zonele urbane  

o Lege nr. 451 din 08.07.2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, 

adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000  

o Lege nr. 289 din 15.05.2002 privind perdelele forestiere de protecţie  

o Ordin nr. 6 din 07.01.2003, Ordin nr. 139 din 03.02.2003 privind măsuri pentru 

respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul 

asigurării fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes 

naţional şi judeţean 

o Lege nr. 82 din 15.04.1998 privind regimul juridic al drumurilor  

o Ordin nr. 46 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei 

tehnice a drumurilor publice  

o Ordin nr. 45 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea şi modernizarea drumurilor  

o Ordonanţa nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor  

o Ordonanţa de urgenţă nr. 12 din 07.07.1998 privind transportul pe căile ferate române 

şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  

o Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului 

Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documetatiile 

tehnice de sistematizare pentru terţi 

o Lege nr. 107 din 25.09.1996 a apelor  

o Ordin nr. 662 din 28.06.2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere 

a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor  

o Lege nr. 13 din 09.01.2007 energiei electrice  

o Lege nr. 351 din 14.07.2004 Legea gazelor  

o Decizie nr. 1220 din 07.11.2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea 

si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale  

o Hotărâre nr. 62 din 07.02.1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de 

dezvoltare, precum si a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu 

avizul Statului Major General  

o Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice  

o Lege nr. 153 din 05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor  

o Lege nr. 422 din 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice 

o Ordonanţa nr. 43 din 30.01.2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

http://www.macrolex.ro/act.php?id=14105
http://www.macrolex.ro/act.php?id=12229
http://www.macrolex.ro/act.php?id=17288
http://www.macrolex.ro/act.php?id=17284
http://www.macrolex.ro/act.php?id=29885
http://www.macrolex.ro/act.php?id=32848
http://www.macrolex.ro/act.php?id=32851
http://www.macrolex.ro/act.php?id=382
http://www.macrolex.ro/act.php?id=81
http://www.macrolex.ro/act.php?id=153827
http://www.macrolex.ro/act.php?id=172139
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39073
http://www.macrolex.ro/act.php?id=195741
http://www.macrolex.ro/act.php?id=272564
http://www.macrolex.ro/act.php?id=183
http://www.macrolex.ro/act.php?id=505
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unor situri arheologice ca zone de interes naţional  

o Lege nr. 213 din 17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia  

o Lege nr. 363 din 21.09.2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea I - Reţele de transport  

o Lege nr. 171 din 04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a II-a Apa  

o Lege nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de Amenajare  Teritoriului Naţional 

- Secţiunea a III-a - zonele protejate  

o Lege nr. 351 din 06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi  

o Lege nr. 190 din 26.05.2009 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice  

o Lege nr. 315 din 28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România  

o Ordonanţa nr. 58 din 21.08.1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 

în România 

o Lege nr. 215 din 23.04.2001 a administraţiei publice locale  

o Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii  

o Ordin nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare 

a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 

şi de urbanism  

o Ordin nr. 13 din 10.03.1999 N/pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind 

metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ 

GP038/99  

o Ordin nr. 30 din 02.11.1995,  Ordin nr. 34 din 07.11.1995, Ordin nr. 3422 din 

01.08.1995, Ordin nr. 4221 din 08.08.1995 (30/1995 – MAPN, 34/N/95 – MLPAT, 

3422/1995 – MAI, 4221/1995 – SRI) pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 

tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor  

o Ordin nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor 

privind mediul de viaţă al populaţiei  

o Lege nr. 289 din 11.10.2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată  

o Lege nr. 101 din 25.04.2006 serviciului de salubrizare a localităţilor  

o Hotărâre nr. 349 din 21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor  

http://www.macrolex.ro/act.php?id=32715
http://www.macrolex.ro/act.php?id=159715
http://www.macrolex.ro/act.php?id=35258
http://www.macrolex.ro/act.php?id=24432
http://www.macrolex.ro/act.php?id=20557
http://www.macrolex.ro/act.php?id=241826
http://www.macrolex.ro/act.php?id=57488
http://www.macrolex.ro/act.php?id=438
http://www.macrolex.ro/act.php?id=157
http://www.macrolex.ro/act.php?id=142163
http://www.macrolex.ro/act.php?id=266637
http://www.macrolex.ro/act.php?id=27367
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39419
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39418
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39417
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39417
http://www.macrolex.ro/act.php?id=39416
http://www.macrolex.ro/act.php?id=33633
http://www.macrolex.ro/act.php?id=118780
http://www.macrolex.ro/act.php?id=141211
http://www.macrolex.ro/act.php?id=104323


 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

16 
 

o Ordonanţa nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale  

o Norma metodologică din 02.04.2003 privind exigenţele minime de conţinut ale 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri 

naturale 

o Ordin nr. 62 din 31.07.1998, Ordin nr. 288 din 31.07.1998, Ordin nr. 1955 din 

31.07.1998 (ORDIN nr.62/N/19.o/288/1.955 din 1998) privind delimitarea zonelor 

expuse riscurilor naturale  

o Ordin nr. 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi 

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 

o Ordin nr. 49 din 29.11.2007 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind 

delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia 

I, aprobată prin Ordinul preşedintelui  Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 4/2007  

o Ordin nr. 47 din 21.07.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in 

vederea autorizării executării construcţiilor amplasate in vecinătatea 

obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale 

o Lege nr. 46 din 19.03.2008 privind Codul Silvic  

o Lege nr. 204 din 24.10.2008 privind protejarea exploataţiilor agricole  

o Ordin nr. 897 din 07.09.2005, Ordin nr. 798 din 16.09.2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din 

circuitul agricol  

o Lege nr. 138 din 27.04.2004 îmbunătăţirilor funciare 

http://www.macrolex.ro/act.php?id=10924
http://www.macrolex.ro/act.php?id=48941
http://www.macrolex.ro/act.php?id=33113
http://www.macrolex.ro/act.php?id=33112
http://www.macrolex.ro/act.php?id=33111
http://www.macrolex.ro/act.php?id=33111
http://www.macrolex.ro/act.php?id=266472
http://www.macrolex.ro/act.php?id=222778
http://www.macrolex.ro/act.php?id=51202
http://www.macrolex.ro/act.php?id=225602
http://www.macrolex.ro/act.php?id=231986
http://www.macrolex.ro/act.php?id=116243
http://www.macrolex.ro/act.php?id=116239
http://www.macrolex.ro/act.php?id=292
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1.2. Obiectul lucrării 

Obiectul lucrării îl constituie reactualizarea  Planului Urbanistic General al 

municipiului Suceava şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent. Lucrarea 

stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru următorii 10 ani. 

Lucrarea se elaborează pe baza temei de proiectare, întocmită de beneficiar. 

În conţinutul documentaţiei se regăsesc următoarele categorii de probleme: 

▪ probleme principale rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi 

priorităţi de intervenţie în teritoriu; 

▪ zonificarea funcţională a teritoriului localităţii şi stabilirea regimului juridic al 

acestora printr-un sistem de reglementări şi servituţi adecvate; 

▪ volumul şi structura potenţialului uman, resurse de muncă; 

▪ potenţialul economic al localităţii; 

▪ organizarea circulaţiilor si a transporturilor; 

▪ echiparea tehnico-edilitară; 

▪ reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului; 

▪ condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică 

În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a acestor categorii de probleme 

menţionate mai sus, materialul oferă un instrument de lucru la îndemâna administraţiei 

publice locale în următoarele domenii: proiectare, administraţie centrală şi locală, agenţi 

economici, colectivităţi sau persoane particulare beneficiare. 

Prevederile P.U.G. aprobat se preiau şi se detaliază în documentaţiile ce urmează a 

se elabora pentru părţi componente ale teritoriului (PUZ sau PUD). 

P.U.G. se elaborează cu scopul : 

▪ stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 

dezvoltare urbanistică a localităţilor; 

▪ utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

▪ precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 

neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit 

existent); 

▪ evidenţierii fondului construit valoros şi a modului de valorificare a acestuia în 

folosul localităţii; 

▪ creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor; 

▪ fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
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▪ asigurării suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

şi autorizaţiilor de construire; 

▪ corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

Dintre principalele obiective urmărite în cadrul PUG se menţionează: 

▪ optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 

▪ valorificarea potenţialului natural, economic şi uman; 

▪ organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 

▪ stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul 

administrativ al localității; 

▪ stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

▪ stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

▪ stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 

construire; 

▪ stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 

▪ modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

▪ evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

▪ stabilirea obiectivelor de utilitate publică; 

▪ stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi 

realizare a construcţiilor. 

 

1.3. Surse documentare 

o Planul Urbanistic General al municipiului Suceava, elaborat de S.C. URBANPROIECT 

S.A. în anul 1999; 

o Planuri Urbanistice General aflate in perimetrul periurban al municipiului Suceava; 

o Documentare pe teren şi consultări cu autorităţile locale privind necesităţile şi 

opţiunile populaţiei; 

o Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Suceava, INCD Urbanproiect, UAUIM 

Bucureşti, 1997; 

o Documentatii de urbanism (PUZ, PUD) aprobate ulterior intrarii in vigoare a PUG 

o Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Suceava 2009-2015. 

o 2009, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava 

o Strategia de Turism a Municipiului Suceava 
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o 2011, Strategia de Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Suceava 2011-2020 

o 2013, Strategia de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014-2020 

o 2014, Programul Operaţional Regional 2014-2020 

o Elemente din Planurile de Amenajare ale Teritoriului Naţional; 

o Documentaţiile de urbanism aprobate. 
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2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

2.1. Evoluţie 

Condiţiile naturale (forme de relief, reţea hidrografică, calitatea şi fertilitatea solului, 

clima etc.) de care a beneficiat microzona în care s-a format oraşul medieval Suceava au 

fost într-atât de favorabile traiului unor colectivităţi umane statornice, încât se poate 

aprecia că, pe o suprafaţă de cea 100 km2, se înregistrează o aproape neîntreruptă 

continuitate de viaţă, începând din paleoliticul mijlociu şi până astăzi. 

Fără să lipsească de pe chiar teritoriul viitorului oraş medieval, descoperirile 

arheologice aparţinând paleoliticului mijlociu şi celui superior s-au dovedit suficient de 

bogate, mai ales în zona din imediata apropiere a vetrei viitorului oraş, 

O situaţie similară, dar încă mai bogată în semnificaţii istorice, se înregistrează şi în 

ceea ce priveşte epoca neolitică şi perioada de trecere la epoca bronzului, mai ales această 

din urmă perioadă fiind ilustrată de descoperiri care atestă intrarea microzonei geografice a 

Sucevei într-un circuit şi cadru cultural foarte amplu. 

Cât priveşte perioada de trecere la epoca bronzului, cele mai consistente şi 

semnificative descoperiri s-au făcut chiar pe teritoriul oraşului (zona spitalului judeţean). 

Mai puţin consistente, descoperirile aparţinând primei epoci a fierului par să sugereze o 

oarecare deplasare a comunităţilor umane în zone oarecum periferice, aceste comunităţi 

revenind însă pe aceleaşi locuri, cu începere din secolele III-II î. Hr. 

Odată cu primele secole ale erei noastre, apar, atât pe teritoriul oraşului, cât şi în 

jurul acestuia, urme consistente de locuire, locul principal fiind ocupat de necropola dacică 

de incineraţie, datând din sec. II-III d. Hr. (necropola s-a descoperit în cartierul „Ana 

Ipătescu" al oraşului actual). Parţial contemporană cu această necropolă de incineraţie este 

o întinsă aşezare - descoperită la Siliştea Şcheii -, tot dacică, datând de la sfârşitul 

secolului al II-lea şi din secolul al III-lea d. Hr., aşezare care ilustrează o puternică 

influenţă provincial romană asupra populaţiei dacice extracarpatice. 

Începând cu secolul al III-lea d. Hr., descoperirile arheologice, făcute atât pe 

teritoriul oraşului, cât şi în împrejurimile lui nemijlocite, capătă o semnificaţie istorică 

particulară, datorită faptului că succesiunea lor cronologică, practic neîntreruptă, scoate în 

evidenţă continuitatea de locuire a populaţiei autohtone, pe un teritoriu în centrul căruia se 

va forma, ulterior, unul dintre cele mai importante centre urbane de la răsărit de Carpaţi. 

Într-adevăr, cronologic vorbind, descoperirile din secolele II-III sunt urmate de altele, 

numeroase, datate în secolele IV-V, VI-VIII, sau de la sfârşitul mileniului I şi începutul celui 

următor. 

Dacă până în secolul al XIII-lea se poate vorbi numai în sens microzonal de o 

continuitate de locuire, odată cu secolul amintit, descoperirile arheologice aparţinând 

secolului al XIII-lea, inclusiv numismatice, făcute chiar pe teritoriul actualului oraş, încep să 

ateste prezenţa statornică a unei populaţii româneşti, resturile materiale aparţinând 

acesteia concentrându-se, precumpănitor, în zona de nord-est a oraşului actual (sectorul 
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Şipot), dar repartiţia lor topografică nu a permis, încă, delimitarea unei suprafeţe care să 

poată fi considerată ca reprezentând vatra mai intens locuită a aşezării. 

Ceea ce ţine însă de domeniul certitudinilor este faptul că, la sfârşitul secolului al 

XIII-lea - dacă nu, mai curând, la începutul secolului al XIV-lea - se produce o anumită 

structurare topografică a aşezării de la Suceava, structurare care vine să confirme tocmai 

realitatea semnalată mai înainte, şi anume concentrarea locuirii în zona de nord-est a 

actualului oraş, zonă care va constitui, ulterior, vatra cea mai veche şi mai intens locuită a 

oraşului medieval. Pe măsură ce locuirea devine mai densă în zona precizată, aşezarea de 

la Suceava îşi pierde caracterul de aşezare „deschisă" (şi, cu certitudine, rurală), ea 

căpătând o întăritură de tip „palisadă", căreia i se alătură un şanţ de apărare aferent, 

traseul acestei fortificaţii fiind identificat prin săpături arheologice. 

Penuria izvoarelor scrise, ca şi faptul că în primele două decenii de după constituirea 

statului medieval Moldova principalele centre politice ale noului stat s-au succedat de la 

Baia la Siret, lasă Suceava într-un con de umbră, din care nu va ieşi decât după 1380, 

când, într-un moment încă neprecizat, voievodul Petru I Muşatinul (1375-1391) mută - din 

raţiuni complexe - reşedinţa principală a Moldovei de la Siret la Suceava, realitate devenită 

certă abia în anii 1387-1388. Din acel moment, Suceava va deţine supremaţia politică, 

militară, administrativă şi, nu în ultimul rând, religioasă între oraşele Moldovei până în a 

doua jumătate a secolului al XVI-lea, când voievozii ţării vor începe să manifeste preferinţe 

tot mai accentuate pentru oraşul Iaşi, care va deveni, de altfel, capitala Moldovei, începând 

cu mijlocul secolului al XVII-lea. 

Într-un timp foarte scurt după ce a devenit reşedinţa principală a voievozilor 

Moldovei (şi, în orice caz, înainte de anul 1400), Suceava începe să se bucure de atenţia 

specială a domniei, însuşi voievodul Petru I Muşatinul luând iniţiativa construirii în oraş a 

unei Curţi domneşti şi a unei puternice cetăţi de piatră (Cetatea Şcheia), situată la vest de 

oraş şi amplasată pe un pinten înalt, cu pante abrupte, care îi asigura o poziţie strategică 

remarcabilă. 

Procesul consolidării structurilor urbane (în sensul cel mai complex al cuvântului) ale 

Sucevei va continua şi, cel puţin, în cursul primelor două decenii ale secolului al XV-lea, la 

aceasta contribuind, nu în chip neglijabil, unele măsuri de ordin economic adoptate în 

favoarea oraşului de voievodul Alexandru cel Bun (1400-1432). Devenit unul dintre cele 

mai importante centre economice ale ţării, oraşul Suceava va cunoaşte, tocmai în perioada 

amintită, începutul unei structurări interne (care va sta la baza întregii evoluţii ulterioare a 

aşezării), uşor de remarcat. 

În al doilea rând, este de remarcat faptul că, în aceeaşi perioadă, devine certă 

alcătuirea tramei stradale a Sucevei, drumurile comerciale, atât internaţionale (poate chiar 

mai ales acestea), cât şi cele de importanţă internă, contribuind, decisiv, la trasarea acestei 

trame stradale, la începutul secolului al XV-lea. În explicarea reţelei stradale a Sucevei nu 

este suficientă însă influenţa factorului comercial, acesteia trebuind să i se adauge o alta, 

nu mai puţin importantă: trama stradală a Sucevei (care va rămâne, în esenţă, aceeaşi în 

tot cursul istoriei medievale a oraşului) s-a constituit în funcţie şi de poziţia ocupată de 
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Curtea domnească din oraş, care cunoaşte - începând tocmai din primii ani ai domniei lui 

Alexandru cel Bun - o remarcabilă înflorire şi o dezvoltare planimetrică puse în evidenţă tot 

de cercetările arheologice. 

În primele trei decenii ale secolului al XVI-lea, mai puţin, dar spre mijlocul şi, mai 

ales, în a doua jumătate a aceluiaşi secol, Suceava începe să prezinte semnele unui oraş în 

plină dezvoltare, atât pe plan teritorial, cât şi sub raportul calităţii construcţiilor de locuit. 

Pe plan teritorial, descoperirile arheologice fac certă extinderea oraşului către vest şi sud, 

numărul complexelor aparţinând perioadei amintite fiind suficient de consistent, iar dacă la 

aceasta se adaugă şi amplasarea unor noi edificii de cult, datând din aceeaşi perioadă, se 

conturează certitudinea că oraşul se dezvoltă anume pe direcţiile amintite 

În ceea ce priveşte oraşul, există suficiente motive să se aprecieze că, începând cu a 

doua jumătate a secolului al XVII-lea, se înregistrează, în paralel, două procese la fel de 

importante, şi anume: pe de-o parte, extinderea teritorială a Sucevei, cu mult în afara 

spaţiului care intrase, cândva, în limitele aşezării apărate de fortificaţiile epocii lui Ştefan 

cel Mare, este o certitudine, direcţia de dezvoltare a oraşului fiind precumpănitor spre vest-

sud-vest; pe de altă parte, în spaţiul mai mult sau mai puţin central al oraşului, se 

înregistrează o evidentă creştere a densităţii locuirii, această ultimă realitate având însă 

urmări negative, nu lipsite de importanţă: creşterea numărului construcţiilor de piatră şi 

cărămidă, cele mai multe din acestea fiind ridicate pe beciuri, a afectat nivelurile de locuire 

anterioare, răzuirea şi nivelarea terenului, pe suprafeţe destul de întinse, provocând 

distrugerea construcţiilor anterioare. In plus, odată cu abandonarea Sucevei (care, de data 

aceasta, va fi definitivă) de către domnie, Curtea domnească încetează să mai reprezinte 

principalul edificiu al oraşului - în funcţie de care, până la un moment dat, se structurase 

întreaga zonă centrală a acestuia -, casele orăşe¬nilor, prăvăliile şi beciurile apropiindu-se 

tot mai mult de fosta reşedinţă domnească din oraş. De altfel, judecând după relatările, 

chiar şi succinte, rămase de la diferiţi călători străini - care treceau, din ce în ce mai rar, 

prin Suceava -, nu numai Curtea domnească şi Cetatea de Scaun sunt prezentate ca fiind 

într-un continuu proces de degradare, dar chiar despre oraş se vorbeşte, în termeni care 

nu lasă loc îndoielilor, că îşi pierdea, tot mai accentuat, din vechea sa importanţă, el 

devenind, practic, un centru urban de valoare cu totul secundară. 

 Distrugerea Cetăţii de Scaun a Sucevei de către obedientul domn Dumitraşcu 

Cantacuzino (1675), care, punând în aplicare ordinele primite de la Poartă, nu s-a mulţumit 

numai cu incendierea cetăţii, ci a încercat chiar aruncarea în aer a zidurilor acesteia, a pus 

capăt unei istorii de peste trei veacuri a acestei, cândva, falnice expresii a gloriei militare a 

Moldovei. Iniţiativa voievodului amintit nu făcea însă decât să desăvârşească un proces 

(care se desfaşurase lent) de degradare a oraşului, ceea ce a însemnat, practic, trecerea 

Sucevei în rândurile oraşelor de importanţă secundară ale Moldovei. Tocmai de aceea, se 

poate spune că anul 1675 a reprezentat, pentru istoria Sucevei, încheierea unui ciclu 

istoric. 

Structura internă a Sucevei în cursul secolului al XVIII-lea este foarte greu de 

identificat numai pe temeiul datelor oferite de cercetările arheologice şi tocmai de aceea ea 

poate fi clarificată în mod satisfăcător numai începând din momentul în care cercetarea se 
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poate întemeia pe date oferite de planurile austriece, întocmite după 1775, când Suceava 

intră în graniţele teritoriului cedat Imperiului Habsburgic de către Imperiul Otoman, după 

pacea de la Kuciuk-Kainargi. În linii mari, nu se poate vorbi despre o extindere a teritoriului 

oraşului, în decursul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, planurile austriece (inclusiv cele 

din secolul al XIX-lea) părând să sugereze (prin confruntarea lor cu izvoare scrise 

anterioare şi cu rezultatele săpăturilor arheologice) două realităţi semnificative, şi anume: 

pe de-o parte, trama stradală a Sucevei secolelor anterioare a continuat să se păstreze fără 

modificări esenţiale; pe de altă parte, transformarea Sucevei într-un oraş eminamente 

comercial a determinat o concentrare accentuată a activităţilor de profil într-un spaţiu care 

a redefinit centrul oraşului, fără să se ţină însă seama de poziţia ocupată anterior de Curtea 

domnească, fostul drum comercial internaţional care traversa Suceava de la nord la sud 

devenind principala arteră a tramei stradale de la finele secolului al XVIII-lea şi din secolul 

următor. 

Una dintre problemele cele mai importante pe care le ridică studierea rolului şi 

evoluţiei structurii interne ale oraşului Suceava în perioada care a urmat instaurării 

stăpânirii austriece asupra zonei de nord a Moldovei este aceea a stabilirii măsurii în care 

noua sa funcţie de oraş comercial (însuşi dreptul de a ţine un târg anual subliniind 

preponderenţa acestuia), care, chiar dacă era înzestrat cu o magistratură proprie, nu 

reprezenta şi un centru administrativ, a influenţat o redistribuire a zonei centrale a fostei 

capitale a Moldovei. 

În absenţa unor documente cartografice foarte concludente, datând din perioada 

imediat următoare anului 1775, singura hartă a oraşului care datează însă abia de la 

mijlocul secolului al XIX-lea (1856), devine concludentă numai prin confruntarea ei cu 

datele oferite de săpăturile arheologice, în lumina acestor date, este posibil să se constate 

că, într-adevăr, funcţia preponderent comercială a Sucevei secolului al XIX-lea se 

materializează prin creşterea considerabilă a densităţii construcţiilor anume în imediata 

apropiere a fostei Curţi domneşti, ceea ce dovedeşte că vechiul centru comercial al oraşului 

din secolele XVI-XVIII îşi păstrează, în continuare, profilul economic. Dacă la aceasta 

adăugăm că fosta axă rutieră principală a oraşului medieval (numită Uliţa Mare) - care nu 

era altceva decât drumul comercial de interes internaţional, venind dinspre Polonia şi 

conducând, spre sud, la Baia - înregistrează, în continuare, o densitate de construcţii 

neegalată în alte zone ale oraşului, nu facem decât să evidenţiem tendinţa firească de 

concentrare a activităţilor comerciale în acelaşi perimetru, în linii mari, în care se conturase 

cu cel puţin două secole în urmă. 

Curând însă, după începutul secolului al XIX-lea, Suceava începe să joace şi rolul 

unui centru administrativ, exercitându-şi autoritatea asupra unui număr de cca 130 de 

sate, oraşul beneficiind, concomitent, de un regulament de sistematizare. Cu toate acestea, 

instituţiile cu caracter administrativ, sanitar (spitalul oraşului) şi chiar cu profil militar nu 

vor beneficia decât cu mare întârziere de clădiri proprii, ele fiind instalate în clădiri vechi şi 

nu întru totul satisfăcătoare. Abia târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Suceava 

va începe să fie înzestrată cu construcţii destinate unor instituţii publice (în principal 

administrative şi de învăţământ), concentrate tot în zona centrală a oraşului şi purtând 
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amprenta stilului arhitecturii austriece. 

Totuşi, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-a produs consolidarea 

caracterului precumpănitor negustoresc al zonei centrale a oraşului, ceea ce, de fapt, nu 

reprezenta decât o continuare, în timp şi spaţiu, a unor structuri mai vechi, cu singura 

deosebire că, din punct de vedere etnic, elementele alogene vor deţine primatul în aceste 

zone, localnicii neputând rezista concurenţei noilor veniţi. 

Pe parcursul unei perioade de peste trei decenii, care a urmat revenirii Moldovei de 

Nord la statutul său normal de parte componentă a teritoriului României (1918-1940, 

1941-1944), Suceava nu şi-a modificat esenţial nici profilul economic, nici structura 

urbanistică, oraşul fiind foarte puţin afectat chiar de evenimentele tragice ale celui de-al 

doilea război mondial. Situaţia oraşului nu a fost influenţată nici măcar de creşterea rolului 

său administrativ şi politic, vreme de cel puţin un deceniu după 1945 principalele activităţi 

desfăşurându-se în vechile localuri ale prefecturii, primăriei şi tribunalului, datând de la 

sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Mai mult, chiar principalele pieţe ale 

oraşului şi-au continuat activitatea în vechile lor perimetre, ceea ce a făcut ca Suceava 

anilor '50 să fie puternic impregnată de spiritul şi nota care se conturaseră în cursul 

secolului al XIX-lea. 

Adevărata tragedie a oraşului a început abia după anul 1950. În numele unei politici 

(juste în esenţă, dar dezastruos materializată) de aliniere a oraşului la standardele 

considerate obligatorii pentru centrele cu rol administrativ şi politic important, Suceava 

este supusă unei campanii furibunde de distrugere a vechiului său centru istoric. 

Notă: Acest subcapitol prezinta extrase din: Studiul de fundamentare istoric 

Municipiul Suceava, elaborat de  Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 

National  a judetului Suceava in 2007 la comanda primariei municipiului Suceava  pentru 

intocmirea documentatiilor de urbanism PUZ/PUG 

 

Evoluția localității în perioada comunistă 

Momentul zero în evoluția postbelică a Sucevei îl constituie  anul 1955, când, la nivel 

central s-au planificat importante investiții pentru a forța industrializarea și 

urbanizarea uneia din cele 16 capitale de regiune - care avea pe atunci numai 20 de 

mii de locuitori și o producție industrială nesemnificativă. În vara acelui an s-a 

hotărât ca viitoarele ansambluri de locuințe planificate să fie realizate în perimetrul 

orașului vechi, deși acesta avea un fond construit modest, dar semnificativ ca 

patrimoniu istoric. Soluția alternativă corectă ar fi fost probabil îndiguirea Luncii 

râului Suceava și construirea orașului nou în platoul inferior, de-a lungul râului 

regularizat, iar zona industrială să fie amplasată în aval, la sud de noua zonă 

rezidențială. Se trasase de la nivelul cel mai înalt sarcina stabilirii strategiei de 

dezvoltare forțată a unei capitale de regiune defavorizată. Totuși, marile inundații 

care tocmai avuseseră loc în iunie 1955, în lunca Sucevei, au fost argumentul 

hotărâtor în soluția stabilită (îndesire pe versant). 
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Evoluţia istorică înregistrează astfel un episod dramatic : înlocuirea, într-o perioadă 

istoric foarte scurtă, a vechiului fond construit cu unul „nou” din punct de vedere fizic, dar 

perimat moral în câteva decenii, pe trama stradală majoră existentă. Trama secundară a 

fost în multe cazuri izolată împreună cu grupuri de case între blocurile de locuinţe tăindu-se 

continuitatea legăturilor ca un fel de condamnare la o moarte lentă prin sufocare. Această 

substituire de fond s-a efectuat cu precădere în zona centrală, în „temeiul” unei dorinţe 

„legitime” a regimului de democraţie populară de a conferi fostei Cetăţi de scaun domnesti, 

un „prestigiu” muncitoresc internaţional, pe măsura vremurilor. Vechile locuinţe parter, pe 

lot individual, au fost înlocuite, cu blocuri amplasate - conform tinerei ştiinţe a urbanismului 

liber – pe un teren comun (al nimănui). 

Locuirea colectivă, funcţiunea dominantă ca ocupare a terenului, nu a apărut dintr-o 

cerinţă firească de existenţă şi dezvoltare a localităţii, ci a fost indusă de o ideologie 

străină, în 4 etape succesive de „sistematizare”: 

Etapa anilor 1948-1958, (numită „stalinistă” de către istorici). 

Se caracterizează prin construcţii de mică anvergură, bloculeţe cu P+1 până la P+2 

etaje, cu 1-2 scări, ocupate în întregime cu locuinţe, pe sistemul constructiv zidărie 

portantă din cărămidă şi planşee din beton armat. Aceste blocuri erau destinate atât 

muncitorilor şi intelectualilor proaspăt sosiţi la oraş, cât şi activiştilor din primul eşalon, 

purtători ai progresului inclusiv prin modul lor de viaţă privată. Cel mai reprezentativ bloc 

al acestei perioade este cel de lângă Prefectură, transversal pe str. Ştefan cel Mare. 

Cinematografele din Burdujeni si Modern din centrul orasului au o arhitectura clasicizanta,  

preluata prin prisma viziunii autoritare a epocii. 

 Etapa anilor 1959-1967, pe care istoria o consemnează ca „hruşciovistă”. 

Modernismul revine în forţă în ţările din Estul european după Congresul al XX-lea al PCUS 

din 1956. Blocurile de locuinţe ale acestei perioade, cu o arhitectură „epurată” faţă de cele 

anterioare (adică mai săracă) şi mult restrânsă ca suprafeţe utile, ambiţionează urbanistic 

schimbări mult mai mari: ele conturează cartiere şi pieţe urbane noi (de remarcat un lucru, 

la Suceava: nu se creează nici o stradă nouă, cel mult desfiinţează câteva crâmpeie de 

străzi în zona Casei de Cultură), scop în care capătă funcţiuni publice (de regulă magazine) 

la parter. Este perioada în care betonul armat îşi ia avânt, experimentându-se tot felul de 

sisteme constructive bazate pe acest material. Îndrăznelile tehnologice – supraetajările 

ajung până la P+10 – sunt înveselite de decoruri inspirate din cultura naţională. Atmosfera 

socială e în continuare favorabilă progresului. Ca  o prelungire a epocii anterioare, dar 

aproape de neexplicat, sunt  realizarea extinderilor de la cladirile fostei Prefecturi (actuala 

arhiva) si Primarii austriece (actualul Consiliul Judetean ) in stilul originar al cladirilor 

construite la sfarsitul secolului XIX si inceputul secolului XX, chiar daca in al doilea caz era 

forba chiar de sediul noului partid comunist. 

Etapa anilor 1967 – 1977 – considerată una a „liberalizării” şi a maximei prosperităţi 

cunoscute de România socialistă. Locuinţele colective, care nu dau înapoi de la regimul P+4 

„cucerit” în perioada anterioară, au un confort sporit, sunt mai largi (inclusiv ca număr de 

camere), au finisaje superioare la faţade şi au şi garaje la subsol sau demisol. Sunt 
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construite într-un regim de credit ipotecar care încurajează iniţiativa privată. 

Etapa anilor 1977-1989 Marele cutremur de pământ din martie 1977 a marcat şi o 

importantă ruptură în evoluţia urbanistică a oraşelor româneşti. Calamitatea naturală este 

speculată de conducerea politică pentru a-şi însuşi mai multe pârghii de comandă şi a stopa 

dezvoltarea altor iniţiative. Sub pretextul şubrezirii (de către cutremur) a unor construcţii 

din centrele istorice, se ia hotărârea de a se demola străzi întregi şi de a le înlocui cu 

semnele – cam fanate - ale progresului social şi economic: blocurile de locuinţe colective. 

Este perioada celor mai ample intervenţii în oraşele româneşti, în care se accentuează cel 

mai mult prăpastia dintre ideologia „luminoasă” şi realitatea lipsită de speranţă. Reflex fidel 

al acestei situaţii, arhitectura devine tot mai găunoasă: se admit faţade „jucate”, chiar şi 

etaje false, în detrimentul confortului interior al apartamentelor. 

Aşezarea oraşului pe platoul Sucevei între colinele ospitaliere care îl protejează – un 

proces organic şi integrator până la al doilea război mondial – a fost contrariată de o 

sistematizare brutală, generând o atmosferă impersonală, aridă, comună tuturor centrelor 

industriale, inclusiv oraşelor noi.  

Analiza evoluţiei istorice a localităţii, pe baza ridicărilor cadastrale păstrate (planurile 

din 1856 şi 1912), relevă câteva aspecte interesante privind trama stradală: Atât traseul 

străzii Ştefan cel Mare cât şi cel al străzii Mihai Viteazul sunt consemnate în cadastrul 

austriac din sec. IX, cu lăţimea lor actuală. Acelaşi lucru este evident pentru străzile care 

delimitează centrul medieval al Sucevei: Petru Rareş, Ana Ipătescu, Nicoale Bălcescu şi 

Ştefan cel Mare. 

O decizie urbanistică majoră contestabilă a constituit-o demolarea totală a vechiului 

centru comercial delimitat de zona Karl Marx și intersecția cu str. Ștefan cel Mare 

(fosta stradă Mare), soluție cristalizată, totuși după consumarea unor dezbateri la 

nivel local și anihilarea opoziției unor cadre tehnice, evenimente ce au avut loc după 

anul  1978. Materializarea acestei poziții s-a facut în perioada 1980-1982 când s-au 

executat noile blocuri cu magazine la parter cu regim de înălțime P+4 (Ansamblul 

"Centru"), poziționate însă cu păstrarea traseului și prospectului aproape identic 

vechiului centru comercial, care însă avea un regim de înălțime P+1.Lipsa spațiilor 

de parcare și sistematizarea verticală defectuoasă, sporesc frustrarea privitorilor și 

utilizatorilor. Soluția de atunci contestată de specialiști mai ales după 1990 a fost 

impulsionata de" indicațiile de la Centru" , de soluțiile adoptate după cutremurul din 

1977 .  

Ulterior extinderea orașului a continuat prin construirea cartierelor "Burdujeni" și 

"Obcini " , prin ocuparea partiala a satelor Burdujeni si Sf.Ilie integrate in municipiu 

si finalizarea investițiilor din platformele industriale , populația ajungand la 120 mii 

de locuitori în 1990. 

Relevăm totuși și partea pozitivă a dinamicii urbane prin realizarea unor dotări 

social-cultural importante, utile și necesare creșterii nivelului de civilizație,acestea 

fiind  uneori produse de arhitectură de remarcabilă calitate (stadionul Areni, Casa de 

Cultură, actualul sediu al Universității ,Spitalul Județean,Sediul politiei, Sediul Renel, 
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hotelul Arcasul s.a.) 

În perioada 1965-1970 Suceava a beneficiat de prezența unei echipe de arhitecți în 

frunte cu arh. Nicolae Porumbescu care a influețat pozitiv și strategia de 

restructurare și dezvoltare urbană (străpungerea Bd. George Enescu, artera 

alternativă M. Șeptilici -  Zamca- Ițcani, artera ocolitoare N-V, amplasarea corecta  a 

blocurilor turn de pe strada Mihai Viteazu si Marasesti in raport cu fronturile 

existente de case , ș.a. ).  

In 1962 se iniţiază lucrări sistematice de restaurare a Cetăţii de Scaun Suceava de 

către Direcţia Monumentelor Istorice (sistate în 1977, în urma desfiinţării acestei 

instituţii).De altfel monumentele istorice medievale au fost atent restaurate fiind 

importante pentru valorificarea lor in politica nationalist comunista a perioadei  

 

Evoluția localității după 1990 

După 1990 Suceava cunoaște transformări, marcate de decizii urbanistice punctuale. 

Planul urbanistic general finalizat in 1996 a fost inca de la inceput victima 

urbanismului derogatoriu ce s-a manifestat prin cele cca 350 de Planuri urbanistice 

zonale sau de detaliu ce au pus in aplicare vointa constructiva a noii societati.  

Poate cea mai importantă transformare este înlocuirea fostelor unități industriale ce 

au făcut gloria industriei planificate socialiste cu spații comerciale de tip supermarket 

sau mall: Carrefour si Baumax în locul fostului Combinat de industrializare a 

lemnului, Iulius Mall , Bricostore si Auchan , în locul IFA, Dedeman în locul IUPS, Lidl 

in zona Combinatului de celuloza și hârtie, Kaufland în locul Fabricii de tricotaje 

ZIMBRU Univers și BILLA in locul fostului ILF, Real in zona Rulmentul, etc. Tot o 

astfel de dotare, centrul  comercial  METRO, a inițiat urbanizarea terenurilor ce au 

fost rezervate în toată perioada socialistă cercetarii agricole, destinație susținută 

direct de Academia română prin reprezentanții politici ai perioadei respective, ce a 

împiedicat dezvoltarea firească a orasșlui spre sud –est .   

Creșterea spectaculoasă a parcului auto, chiar in contextul scaderii populatiei nu a 

putut fi compensata in lipsa unor centuri de ocolire (nefinalizate sau nici macar initiate) 

prin ameliorarile locale ale tramei stradale (lărgiri locale, sensuri giratorii etc.160).  

Lipsa locurilor de parcare a fost agravata de ocuparea de catre constructii a  unor 

parcari publice (parcarea din fata TELECOM sau de langa stadion). Restructurarea zonei 

Casei de cultura prin crearea parcarilor subterane nu este inca o solutie asimilata de 

comportamentul cetatenilor municipiului. 

Fenomenele specifice  perioadei de dupa 1990 au fost si continua a fi, in ceea ce 

priveste constructia de locuinte, tendinta de indesire a ansablurilor de locuinte si ocuparea 

terenurilor perimetrale ale teritoriului municipiului cu locuinte individuale chiar in lipsa unor 

trame stradale bine structurate si a dotarilor edilitare.  

In aceasta perioada se reia si se aduce in stadiul de a fi deschis publicului la o noua 
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dimensiune proiectul Muzeul satului initiat in perioada anterioara si se finalizeaza 

restaurarea Cetății de scaun. Aceste doua proiecte creaza premizele integrarii intregii zone 

a parcului Cetatii si obtinerea unei reale zone de agrement.   

Mutarea sediului Primăriei mun. Suceava in 2003, în fostul sediu al Băncii Agricole, a 

determinat in 2009  propunerea de reconfigurare  a  zonei centrale  printr-o documentație 

P.U.Z. ce a propus  o zona centrală bipolară, polul  centrului vechi adăpostind dotările 

administrative si culturale de interes județean, iar cel de-al doilea pol zona administratiei 

locale reprezentate de  Primărie și viitorul Centru de conferinte localizat pe amplasamentul 

actualului Stadion „Areni”. Punerea in aplicare si materializarea acestui plan astepta inca 

decizii importante ce nu pot fi inca sustinute de conjunctura economică. 

Nota: Acest subcapitol prezinta si  extrase din studiul: PENTRU A ȘTI UNDE VREM SĂ 

AJUNGEM, SĂ PRIVIM ȘI ÎN URMĂ, elaborat de arhitect Ion Andriu in 2015 

 

2.2. Date generale 

2.2.1. Localizare geografică 

Municipiul Suceava este situat în partea de nord a României în apropierea limitei 

estice a judeţului Suceava, cu judeţul Botoşani. 

Distanţele faţă de municipiile din judeţele limitrofe sunt: Botoşani — 42 km, Piatra 

Neamţ — 106 km, Bistriţa — 137 km, Iaşi — 151 km, Vaslui — 216 km. 

Municipiul Suceava se află la distanţa de: 25 km de Fălticeni, Rădăuţi — 37 km, 

Câmpulung Moldovenesc — 70 km, Vatra Dornei — 110 km, principalele municipii din 

judeţul Suceava. 

Din punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al municipiului 

Suceava se situează între următoarele coordonate: 47o36’33.27”- 47°43’08.36” latitudine 

nordică şi 26o12’5,33’’- 26°12’27.41” longitudine estică. 

Poziţia în cadrul judeţului Suceava este evidenţiată în figura 1. 
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Figura nr. 1 — Poziţia municipiului Suceava în cadrul judeţului Suceava 

 

Sursa: http://www.pensiunevatradornei.ro 

Teritoriul municipiului Suceava are o suprafaţă de aproximativ 53 km² şi se 

învecinează cu următoarele localităţi: 

•  la nord, comuna Mitocu Dragomirnei; 

•  la nord est, comuna Adâncata; 

•  la est, oraşul Salcea; 

•  la sud est, comuna Ipoteşti; 

•  la sud — sud vest, comuna Moara; 

•  la vest, comuna Şcheia; 

•  la nord vest, comuna Pătrăuţi. 

 

2.2.2. Accesibilitatea 

Traficul rutier 

Municipiul Suceava se găseşte la intersecţia drumurilor europene E85 care 

traversează Europa de la nord la sud, pe traseul Ucraina — Siret — Suceava — Bucureşti — 

Giurgiu şi E58 de la Satu Mare — Baia Mare — Bistrița — Suceava — Botoşani — Iaşi. 

DN 17 (E 676) asigură accesul din Suceava către oraşele Gura Humorului şi Dej. 

Pe DN 29 se asigură traficul către Dorohoi. 

Traficul feroviar este asigurat de 3 gări — Iţcani, Burdujeni şi Scheia: 
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- magistrala Bucureşti — Suceava — Vicţani — Kiev — Varsovia — Moscova; şi 

- calea ferată Cluj — Suceava — Iaşi. 

Traficul aerian 

Legăturile aeriene sunt asigurate prin Aeroportul „Stefan cel Mare” amplasat în 

oraşul Salcea, la 11,2 km est faţă de Suceava şi la 30,5 km vest de oraşul Botoşani. 

Activitatea aeroportuară se desfăşoară conform prevederilor Codului Aerian Român, 

acordurilor şi convenţiilor autorităţilor aviatice internaţionale la care România a aderat. 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

2.3.1. Relieful 

Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al municipiului Suceava este 

situat pe unitatea majoră de relief Podişul Moldovei, subunitatea Podişul Sucevei. 

Râul Suceava separă în cadrul Podişului Sucevei subunităţile: 

• Podişul Dragomirnei la nord; şi 

• Podişul Fălticenilor cu Podişul Şomuz — Tătăruş la sud. 

Relieful are caractere tipice de podiş cu suprafeţe structurale ce reprezintă 

interfluvii formate din poduri largi usor înclinate spre sud - est, fragmentate în 

general longitudinal. Văile au caracter de culoare largi cu lunci extinse si terase. 

Podişul Dragomirnei — este limitat de râurile Suceava la sud şi Siret la nord-est fiind 

fragmentat de reţeaua hidrografică secundară în platouri orientate aproximativ nord - sud 

pe care apar coline mai înalte. 

Înălţimea maximă în cadrul acestui podiş este de 452.7 m atinsă pe Platoul 

Burdujeni. 

Cotele pe acest platou se menţin la valori de peste 400 m şi apoi coboară treptat 

prin Dealul Mânăstirii (375 m) şi dealul Burdujeni către râul Suceava 

Dealul Velniţei situat la vest de cartierul Burdujeni prezintă o culme rotunjită, 

bombată cu altitudinea de 427.5 m. 

Dealul Dumbrăvii situat la limită cu teritoriul comunei Mitocu Dragomirnei are 

altitudinea maximă de 425.5 m 

Racordul între platouri şi văile ce le fragmentează este reprezentat prin versanţii cu 

pantă variabilă şi relief specific alunecărilor de teren din care unele sunt active. 

Pantele cele mai abrupte se întâlnesc pe versanţii de pe partea stângă ai reţelei 

hidrografice secundare fenomen datorit capetelor de strat ale rocii de bază, care formează 

cueste cu înălţimi de 50 — 60 m. 
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În cadrul Podişului Dragomirnei, valea Dragomirna a creat o zonă depresionară cu 

lăţimea maximă de 700 m, adâncită cu cca. 60 — 100 m, în cadrul podişului. 

Podisul Fălticenilor, subunitatea Podişul Tătăraş - Şomuz este situat pe interfluviul 

dintre râurile Suceava la nord - est şi Moldova la sud - vest. Acest interfluviu se 

caracterizează printr-o culme principală orientată paralel cu râurile Suceava şi Moldova din 

care se desprind culmi secundare ce coboară treptat către văi. 

Din această subunitate se remarcă dealul Tătăraşului fragmentat de văi pe toate laturile, cu 

altitudinea maximă de 407.22 m. Din dealul Tătăraşului, coboară culmea secundară către 

dealul Zamca (385.8 m). 

Culmile sunt în cea mai mare parte suprafeţe structurale cu înclinarea spre nord şi 

cueste orientate spre vest şi nord vest. La limita cu comuna Şcheia cuestele au aspect 

festonat, asemenea cursului meandrat al pârâului Şcheia. 

Cuestele corespund stratelor dure şi prezintă denivelări de până la 75 m şi pantă de 

peste 45 de grade. 

Pe frontul cuestelor apar unele trepte de relief sau martori de eroziune, rezultat al 

proceselor de denudare şi al fenomenelor de instabilitate. 

Râul Suceava prezintă un şes aluvionar în care prin adâncirea succesivă a talvegului 

s-au format 2 (două) nivele de terasă astfel: 

• terasa joasă cu extindere continuă pe ambele maluri ale râului şi altitudinea relativă 

de cca 2 — 4 m; 

• terasa inferioară cu altitudinea relativă de 4 — 7 m şi dezvoltare mare pe partea 

stângă a râului. 

 

2.3.2.  Date geologice şi geomorfologice 

Teritoriul municipiului Suceava este situat pe unitatea geologică majoră Platforma 

Moldovenească — blocul Rădăuţi Paşcani, care reprezintă o parte a ariei cratonice foarte 

întinse a Platformei Europei Orientale. 

Blocul Rădăuţi Paşcani este limitat de falia Siretului la est şi falia Solca la vest, iar 

natura şi vârsta soclului este nedefinită până în prezent. 

În forajele de cercetare executate la Rădăuţi, Suceava, Liteni, Horodniceni, etc., au 

fost întâlnite sub depozitele mezozoice, formaţiuni paleozoice asemănătoare celor din 

Platforma Moldovenească. 

Cuvertura de platformă debutează cu depozite detritice ce aparţin părţii terminale a 

seriei de Valdai, de vârstă vendiană. Deasupra depozitelor vendiene în Cuvertura Platformei 

Moldoveneşti se pot distinge mai multe cicluri de sedimentare: Cambrian, Ordovician — 

Silurian, Devonian, Jurasic superior — Eocretacic (dezvoltat sporadic), Cretacic superior — 

Paleogen şi Neogen. 
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Paleozoicul cu o grosime de cca. 750 m este reprezentat în cadrul cuverturii 

Platformei Moldoveneşti prin: 

• Vendian superior constituit din gresii cu elemente de cristalin, gresii cuarţo - 

felspatice, microconglomerate, cu intercalaţii de siltite şi argile cenuşii negricioase; 

• Cambrian inferior cu conglomerate, gresii cuarţoase, argile şi siltite cenuşii; 

• Silurian mediu şi superior reprezentat prin facies argilos cu graptoliţi şi conţine 

calcare şi argile cenuşii parţial bituminoase; 

• Devonian inferior ce se dispune în continuitate de sedimentare şi este constituit din 

depozite calcaroase şi gresii cuarţoase. 

Mezozoicul cuprinde depozite de vârstă Jurasic superior şi Cretacic superior. 

Jurasicul (J3) cu o grosime de cca. 100 m, este alcătuit din calcare brecioase brune 

cu lame subţiri de marnă brună şi diaclaze cu calcit sau anhidrit. 

Cretacicul (Kr) este reprezentat prin depozite de vârstă Apţian, Albian, Cenomanian 

şi Senonian. 

Apţianul (ap) a fost pus în evidenţă în sectorul nordic al platformei în forajele de la 

Rădăuţi şi Stroeşti, în care peste depozitele Jurasicului superior, s-au interceptat marne, 

calcare şi gresii calcaroase cu o grosime de 70 — 100 m. 

Albianul (al) are o extindere mai mare în partea de vest şi sud vest a Platformei, 

fiind interceptat în forajele de la Rădăuţi, Stroeşti, Valea Seacă şi Târgu Frumos, fiind este 

reprezentat prin gresii calcaroase cu o asociaţie faunistică săracă. 

La Valea Seacă şi Târgu Frumos aceste depozite repauzează direct pe Paleozoic, iar 

la Rădăuţi şi Stoeşti se dispun peste Apţian. 

Cenomanianul (cm) este alcătuit din gresii glauconitice şi nisipuri calcaroase, gălbui 

la partea inferioară, urmate de calcare cenuşii şi marne cretoase cu accidente silicioase, cu 

calcare marnoase şi calcare criptocristaline dure la partea superioară. 

Senonianul (sn) a fost semnalat în numeroase foraje la Suceava şi este reprezentat 

printr-un complex calcaro — cretos cu grosimea însumată de 290 m. 

În concluzie, depozitele cretacice se întâlnesc pe întreaga platform astfel: 

- Apţianul apare numai în cadrul blocului Rădăuţi — Paşcani; 

- Albianul se extinde pe o arie mai mare, până la Târgu Frumos; 

- Cenomanianul este prezent pe întreaga platformă; 

- Senonianul se găseşte numai în partea vestică. 

Rezultă că teritoriul Platformei Moldoveneşti a înregistrat începând cu Apţianul mai 

multe faze de transgresiune şi regresiune. Transgresiunea cea mai extinsă s-a produs în 

Cenomanian. 
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Neozoicul este reprezentat prin Paleocen, Eocen, Tortonian, Sarmaţian şi 

Cuaternar. 

În zona municipiului Suceava la suprafaţă apar doar depozitele Sarmaţianului, restul 

au fost întâlnite doar în foraje sau în aflorimentele din partea de vest a Platformei. 

Paleocenul a fost identificat în foraje fiind reprezentat prin depozite pelitice cu o 

grosime de 45 — 90 m şi probabil prin gresiile grosiere glauconitice interceptate în forajul 

de la Putna. 

Eocenul (Pg2) a fost întâlnit în forajele din partea de S şi W a Platformei 

Moldoveneşti, unde se găsesc gresii calcaroase, slab glauconitice, cenuşii verzui sau marne 

şi calcare verzui, cu grosimea cuprinsă între 10 — 100 m. 

Badenian (Tortonianu (to) explorat prin foraje are o litologie destul de uniformă care 

constă din nisipuri slab marnoase şi glauconitice la partea inferioară, urmate de un orizont 

de anhidrit care poate atinge 40 m grosime, apoi marne nisipoase cenuşii şi marne 

nisipoase cenuşii cu intercalaţii subţiri de gresii. Local se dezvoltă un orizont superior de 

anhidrit. 

Sarmaţianul (sm) Platformei Moldoveneşti aparţine ariei bazinului dacic care 

comunică spre est cu cel euxinic şi este separat în 4 subetaje: Buglovian, Volhinian, 

Besarabian şi Kersonian. 

Depozitele sarmaţiene apar la zi pe întreaga platformă. Deoarece marea sarmatică a 

suferit o retragere treptată spre sud depozitele sunt dispuse de la nord la sud în ordinea 

vechimii lor. 

Buglovianul (bg) reprezintă un prag bionomic important, care marchează trecerea de 

la mediul cu salinitate normală la mediul salmastru fiind constituit din marne argiloase, 

cenuşii albicioase cu intercalaţii de nisipuri, calcare oolitice şi nisipuri. 

Volhinianul (vh) urmează în continuitate de sedimentare şi este alcătuit din argile, 

marne, nisipuri şi gresii. O caracteristică a volhinianului în zona cercetată este prezenţa 

pietrişurilor cu o grosime de cca. 60 m. Pietrişurile sunt nesortate şi sunt constituite din 

elemente rotunjite cu dimensiuni de până la 25 cm. Cuprind în majoritate roci de fliş din 

Mezozoic şi roci metamorfice prinse în ciment argilo — nisipos. Pietrişurile formează bancuri 

groase cu intercalaţii lenticulare de nisipuri şi argile, cu o structură torenţială separate în 2 

(două) complexe şi anume: 

- complexul argilos inferior (argile nisipoase compacte sau fin stratificate, 

cenuşii şi gălbui, cu intercalaţii de nisipuri şi nisipuri argiloase) şi; 

- complexul nisipos superior constituit din nisipuri fine şi grosiere de culoare 

gălbuie sau cenuşie cu intercalaţii de argile şi argile nisipoase, pachete de 

gresii şi calcare oolitice. 

Basarabianul (bs) apare înafara zonei cercetate şi este alcătuit din argile nisipoase şi 

nisipuri cu puţine intercalaţii de gresii şi calcare oolitice. La vest de valea Siretului apare 
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doar partea inferioară a depozitelor besarabiene, în facies predominant nisipos. 

Kersonianul apare la est de Siret şi urmează în continuitate de sedimentare peste 

Basarabian fiind reprezentat prin calcare lumaşelice peste care urmează argile nisipoase, 

nisipuri argiloase şi nisipuri cu structură torenţială, cu grosimea de 130 — 150 m. 

Ca efect al neotectonicii, Platforma Moldovenească, în ansamblu, are o înclinare de 5 

- 8° spre sud - est, care afectează şi depozitele cuaternare. 

Cuaternarul, este reprezentat de formaţiuni acoperitoare recente ce sunt dispuse 

direct peste formaţiunile sarmaţiene. 

Formaţiunile cuaternare sunt reprezentate prin depozitele eluviale de pe platouri, 

depozitele de pantă ale versanţilor (coluvii, deluvii), depozite proluviale şi aluviunile 

teraselor, luncilor şi zonelor de albie ale râului Suceava şi ale afluenţilor săi. Vârsta 

teraselor este atribuită Pleistocenului şi Holocenului superior. 

În zona oraşului vechi, cuaternarul, este dispus direct peste depozitele sarmaţiene şi 

începe cu un orizont de nisipuri fine argiloase, nisipuri prăfoase şi prafuri argiloase 

nisipoase de culoare galben - cafeniu deschis, cu grosimi de 2 - 5 m, ce suportă depozite 

loessoide cu grosimi variabile ce pot depăşi 20 m. 

Pe versanţi, cuaternarul este reprezentat prin depozite deluviale şi proluviale. 

Depozitele deluviale se formează pe pantele versanţilor şi provin din alterarea rocii 

de bază respectiv a rocilor din sarmaţian. Transportul depozitelor deluviale pe versanţi se 

face prin curgere lentă. Litologic, depozitele deluviale sunt constituite în treimea superioară 

a versanţilor din roci loessoide remaniate şi din argile provenite în majoritate din alterarea 

rocilor din fundament (marne, marne argiloase şi nisipuri). Grosimea deluviilor variază între 

8 şi 22 m. 

Conform investigaţiilor geologice anterioare în deluviu se mai întâlnesc şi fragmente 

de roci nealterate din roca de bază antrenate în alunecare dar care au poziţie şi direcţie 

diferită de a celor neafectate de alunecări. 

Depozitele proluviale sunt acumulările de material de la baza versanţilor rezultate în 

urma alterării rocii de bază. 

Tot Cuaternarului, etajul Holocen superior îi aparţin depozitele fine şi grosiere ce se 

întâlnesc în albiile şi luncile râului Suceava şi pâraiele Şcheia Cetăţii şi Dragomirnei. 

Terasele sunt alcătuite din depozite aluvionare (pietrişuri cu elemente carpatice, 

urmate de nisipuri) acoperite cu depozite loessoide. 

Aluviunile din albia majoră şi albia minoră au o dezvoltare mai largă, fiind într-un 

proces de evoluţie actuală, suportând un transport episodic, însoţit de modificări de 

granoclasare şi de eroziune. Aluviunile cursului superior al râului Suceava, sunt în general 

grosiere şi prezintă elementele de bolovăniş şi blocuri. 
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2.3.3. Date hidrogeografice și hidrogeologia 

Hidrografia 

Din punct de vedere hidrografic, municipiul Suceava se situează în bazinul 

hidrografic al râului Siret prin afluentul său pe partea dreaptă râul Suceva. 

Râul Suceava, izvorește din masivul Lucina și are o lungime de 170 km. 

Pe teritoriul municipiului Suceava are o direcție generală de curgere nord est — sud 

est și străbate teritoriul municipiului de la nord - vest spre sud - est. 

Debitul mediu multianual măsurat la stația Ițcani este de 16.5 m3/sec, iar debitul 

maxim, măsurat în anul 2006 este de 548 m3/sec. 

În cea mai mare parte, cursul râului este amenajat cu diguri pe ambele maluri. 

Culoarul depresionar creat prin eroziune de acest râu atinge lățimi de până la 2 km. 

Pe partea dreaptă râul Suceava primește ca afluenți pâraiele Șcheia, și Cetății iar pe 

stânga, pâraiele Depoului, Dragomirna (pe care s-a amenajat lacul Dragomirna pentru 

alimentarea cu apă a orașului), Mitocul, Podu Vătafului, Varnița și Mereni. 

Pârâul Scheia prezintă un curs sinuos cu versanți asimetrici și formează parțial 

hotarul natural cu comun Șcheia. 

Pe valea Cetățuia și a afluenților săi sunt amenajate lacuri. 

Cursul acestui pârâu prezintă schimbări bruște ale direcției, iar pe teritoriul orașului 

prezintă versanți asimetrici, cel de pe partea dreaptă specific cuestelor. 
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Figura nr. 2 - Hartă hidrografică a României 

 

Sursa: Atlas Republica Socialistă România, 1971-1979 

 

Hidrogeologia 

Pe teritoriul municipiului Suceava au fost identificate următoarele sisteme acvifere: 

• sistemul acvifer cantonat in depozitele sarmaţiene; 

• apele de la baza depozitelor cuaternare; 

• apele freatice cantonate în depozitele de luncă şi terasă. 

Sistemul acvifer cantonat in depozitele sarmaţiene, este de tip multistrat, apa fiind 

acumulată în intercalaţiile nisipoase. 

Alimentarea acestor acvifere se face pe capete de strat, fiind drenate pe versanţii 

limitrofi unde apar sub formă de izvoare. 

Complexul acvifer sarmaţian, cu grosimea de 100 - 200 m, este cunoscut pe 

teritoriul municipiului Suceava ca o sursă cu debit redus. 

Apele de la baza depozitelor cuaternare provin din: 

- infiltraţiile pe verticală ale precipitaţiilor şi interceptării la contactul dintre 

cuaternar şi sarmaţian a unor capete de straturi acvifere din sarmaţian; 

- pierderile în subteran din reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de 

canalizare. 
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Apele de la baza depozitelor cuaternare, înainte de anul 1960, aveau debite scăzute 

şi se întâlneau la adâncimi mari, 10 - 25 m de la suprafaţa terenului. În prezent, datorită 

schimbării regimului de precipitaţii şi a pierderilor din reţelele edilitare, nivelul hidrostatic a 

crescut. 

Apele freatice cantonate în depozitele de luncă şi terasă. 

Apele freatice sunt cantonate în stratele de pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri din 

luncile şi terasele Râului Suceava, Gârla Morii, Pârâul Cetăţii, Pârâul Şcheia. 

Pe platoul oraşului vechi apa subterană se găseşte cantonată la baza stratelor 

permeabile loessoide şi în nisipuri (uneori cu intercalaţii de pietriş). 

În zona de platou şi pe versanţii perimetrali, nivelul apelor subterane a marcat în 

decursul timpului, un proces de continuă ridicare, ca o consecinţă a rambleierii unor văi de 

eroziune scurte dar adânci, cu efect drenant, a mobilării cu construcţii noi, a extinderii 

reţelelor subterane de apă - canal etc. Un exemplu îl constituie zona Casei de Cultură, unde 

nivelul hidrostatic al apei subterane a înregistrat o ridicare de circa 8.00 -10.00 m, între 

anii 1960 şi 1985, ajungându-se de la o adâncime de 15.0 m de la suprafaţa terenului, la 

circa 7.00 - 5.00 m. Ca urmare, s-au produs inundări atât în subsolul Casei de Cultură, cât 

şi în subsolurile altor construcţii din zonă, între care şi subsolul liceului Ştefan cel Mare, 

clădire veche, la care, în trecut, nu s-au semnalat asemenea situaţii (după Stănculescu et 

al., 1985). 

În platoul Zamca, spre exemplu, în 30 de ani, apa freatică a urcat cu aproximativ 8.00 

- 10.00 m, fiind acum la numai 5.00 metri de suprafaţă. În zona centrală, nivelul apei 

subterane a crescut mult. La “Arcaşul” (acum „Hotel Confort”), în urmă cu aproximativ zece 

ani, exista în permanenţă pregătită o pompă pentru a scoate apa din subsol. Fenomenul de 

creştere a nivelului hidrostatic s-a accelerat în anul 2005. 

Extinderea şi sistematizarea reţelelor de apă şi canalizare din municipiului Suceava, 

a condus, datorită pierderilor inerente, la creşterea substanţială a nivelului apei subterane. 

Aşa cum reiese din studiile efectuate de ISPIF, debitul alimentării cu apă a crescut de la 6 

l/s la peste 300 l/s, acest fapt generând modificarea regimului natural de curgere a apelor 

subterane reactivând vechile alunecări de pe versanţii limitrofi platformei, denivelată faţă 

de lunca râului Suceava cu 80 -100 m. 

 

2.3.4. Date seismice 

Tectonica 

Din punct de vedere tectonic, Platforma Moldovenească reprezintă o zonă rigidă, 

constituind vorlandul Carpaţilor Orientali. 

În ansamblu platforma Moldovenească înclină uşor spre vest sud vest, în trepte ce 

formează praguri şi boltiri slabe. 

Structurile sunt orientate în mare parte nord — sud şi prezintă recutări în mai multe 
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planuri. 

Fracturile cu orientări nord — sud sau nord vest — sud est (falia Siretului şi falia 

Solca) sunt fracturi mai vechi după care platforma a coborât în trepte spre vest încă din 

timpul Paleozoicului. 

Faptul că în zona platformei lipsesc depozitele pliocene arată că în timpul pliocenului 

platforma Sucevei a fost exondată. 

Zonarea seismică 

Din punct de vedere seismic, zona este afectată de „cutremurele moldave”cu focarul 

situat în regiunea Vrancea. 

Conform S.R. 11100/1/93, teritoriul se încadrează în interiorul izoliniei de gradul 6, 

pe scara MSK. 

Conform Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I -Prevederi de 

proiectare pentru clădiri “indicativ P100-1/2006 zona prezintă ovaloare de vârf a 

accelerației terenului ag = 0.16 g, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență 

IMR = 100 ani și o perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0.7sec. 

2.3.5. Date climatice  

Clima este temperat — continentală cu influenţe specifice de podiş. Clima de podiş 

este tipul de climat continental atenuat, cu contraste termice anuale mari. 

Particularităţile climatice sunt determinate de formele de relief şi dinamica 

regională a maselor de aer. 

Trăsătura de bază a climatului din municipiul Suceava, este reprezentată prin ierni 

friguroase cu viscole şi ger şi veri secetoase. 

Temperatura medie multianuanuală este de 7,50°C. 

Temperatura maximă înregistrată a fost de 38°C. 

Temperatura minimă este de — 32.5 °C. 

În Podişul Sucevei, cu privire la regimul vânturilor, circulaţia aerului este canalizată 

de-alungul văilor Suceava şi Siret. 

Vânturile predominante sunt Crivăţul care suflă dinspre nord vest şi Austrul din sud 

est. Crivăţul, aduce viscol şi zăpadă în timpul iernii, iar primăvara un vânt rece, încărcat cu 

vapori de apă, ceea ce împiedică într-o oarecare măsura lucrările agricole de primăvara. 

Vara şi toamna, apare seceta. 

Vitezele medii ale vânturilor din direcţia nord - vest sunt în decursul anului de 2,6 

m/s. 

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Acţiuni ale vântului, valoarea fundamentală a 

vitezei de referinţă a vântului este de 30 -35 m/sec. 
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Precipitaţiile au o valoare medie multianuală de 608.1 mm. 

Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, Încărcări date de zăpadă, pe harta de zonare a 

valorii caracteristice a încărcării date de zăpadă pe sol, municipiul Suceava se situează în 

zona 3 cu o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol de 2.5 kN/m2, cu intervalul 

mediu de recurenţă de 50 ani. 

Adâncimea maximă de îngheţ este între 1.00 — 1.10 m, conform STAS 6054 -77- 

Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României. 

 

2.3.6. Date despre floră şi faună 

Municipiul Suceava beneficiază de un cadru natural destul de modest, fiind 

înconjurat în principal de numeroase terenuri arabile, fânețe și pășuni. Pădurile sunt 

prezente doar în partea de nord a municipiului, respectiv pădurea Adâncata care se 

învecinează pe o mică porțiune cu municipiul.  

În decursul timpului, zona din jurul acestui oraș a fost defrișată, pădurile fiind 

împinse din ce în ce mai departe de oraș. Terenurile cu folosință agricolă domină acum 

împrejurimile orașului. În ultimul secol s-a reușit reabilitarea unor zone prin împădurirea 

acestora (pădurea Zamca și pădurea Șipote-Cetate). 

Vegetația municipiului Suceava este puternic fragmentată, fiind reprezentată prin 

cele două trupuri de pădure amintite mai sus, la care se adaugă pădurile de plop înființate 

în lunca râului Suceava, scuarurile publice, grădinile particulare și micile livezi care se mai 

păstrează încă pe anumite proprietăți.  

Spectrul speciilor lemnoase întâlnit aici are un fond bogat de specii locale, ce 

înregistrează o creștere și o dezvoltare optimă, dar cuprinde și numeroase specii exotice 

sau specii din alte zone ale țării, și care nu se dezvoltă în mod natural aici.  

Emblemtice pentru acest oraş sunt speciile: stejar, gorun şi tei, specii ce au 

rezonanţe istorice şi culturale. Alături de acestea frecvente sunt: paltinul de munte, paltinul 

de câmp, frasinul, mesteacănul, castanul porcesc, salcia pletoasă, pinul silvestru, pinul 

negru, arțarul american, ulmul de munte, molidul, bradul, nucul, tuia, biota, magnolia albă, 

molidul argintiu, carpenul, fagul, catalpa și plopul negru.  

Ca arbuști, frecvent întâlniți în zonă sunt: sângerul, lemnul câinesc, cununița, 

cimișirul, ienupărul târâtor, păducelul, hurmuzul, călinul, dârmoxul, caprifoiul, măceșul. 

Lianele ce se dezvoltă în zona analizată sunt: iedera, trâmbița piticilor, curpenul de pădure, 

curpenul de grădină, glicina, vița de Canada, vița japoneză, mâna Maicii Domnului. 

Dintre speciile cele mai rare întâlnite aici amintim: bradul argintiu, platanul, cerul, 

arborele vieții (ginkgo), salcâmul alb japonez, tuia gigant, arțarul japonez, scumpia, 

arborele de plută, arborele lalea, pinul galben, pinul strob, roșcovul. 

 În ultimii 25 de ani spectrul dendrologic al spațiilor verzi din municipiul Suceava s-

a îmbogățit substanțial ca urmare a apariției numeroaselor firme de profil și a intensificării 
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circulației materialului săditor produs în alte țări. Astfel, atât la nivelul spațiilor verzi publice 

cât și al celor particulare, au apărut specii noi, ce aduc o diversitate specifică mai mare. 

Important este faptul că există exemplare remarcabile de arbori, cu vârste foarte 

mari (100-300 ani) situate fie pe proprietățile particulare, fie în curtea unor instituții 

publice, a așezămintelor bisericești, a cimitirelor sau în spațiile verzi publice, dar și în zona 

periurbană a municipiului Suceava, care trebuie protejate, identificate și reunite într-un 

registru al arborilor deosebiți, pentru a putea fi protejați pe viitor de toate acțiunile 

distructive cu care ar putea sa se confrunte. Aceste elemente ale vegetației au o valoare 

istorică, culturală și educativă greu de evaluat și constituie o componentă importantă în 

dezvoltarea durabilă a unei regiuni.  

 Dat fiind faptul ca mare parte a teritoriului administrativ al municipiului Suceava 

este introdus in intravilan, fiind deci un teritoriu de tip urban, fauna este destul de slab 

reprezentată. Pot fi intalniti totuşi: iepuri, căprioare, nevăstuici, dihori, viezuri, vulpi şi 

mistreţi care populează pădurile din apropiere.  

  Dintre păsari predomină graurele, sitarul, botgrosul,etc. 

  În apele răului pot fi întâlnite specii de peşti ca: scobarul, cleanul, crapul, lipanul, etc. 

 

2.3.7. Date geotehnice 

 Terenul de fundare este constituit predominant din pământuri loessoide umpluturi 

vechi dar neomogene, argile prăfoase, pietriș cu nisip și posibil liant. 

Tipul de teren de fundare depinde de vârsta formațiunilor geologice întâlnite. 

 Pe zonele cu relief cvasiorizontal și depozite cu stratificația cvasiorizontală, unde 

indicele de consistență este în domeniul plastic vârtos tare, pământurile sunt coezive sau 

îndesate pentru pământuri necoezive, terenul se încadrează la terenuri bune de fundare. 

 Pentru zonele cu umpluturi cu grosime mai mare de 2.00 m și cele de versant cu 

pantă mare, cu potențial de instabilitate mediu — mare, terenul se încadrează la terenuri 

dificile de fundare. 

 În zona centrală a municipiului se întâlnesc goluri subterane reprezentate prin 

beciuri și tuneluri ce pot avea adâncimi de până la 7.00 m. Astfel de goluri au fost 

identificate în apropierea Liceului de Artă. Beciurile și tunelurile pot prezenta tronsoane 

surpate. 

 Apa subterană - Nivelul apei este situat la adâncimi variabile funcție de zonă, de 

aceea la executarea excavațiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente normale. 

 La încadrarea în categoria geotehnică pentru terenurile din municipiul Suceava, s-

au avut în vedere următoarele elemente: 
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Tabelul nr. 1 – Criterii pentru zonarea geotehnică 

Factori avuți în vedere Categorii Punctaj 

Condițiile de teren terenuri bune — dificile 2 — 6 

Apa subterană lucrari cu sau fără epuismente 

normale 

1 — 2 

Clasificarea construcției 

după categoria de 
importanță 

redusă - deosebită 2 — 5 

Vecinatăți funcție de amplasament        
(fără riscuri÷ risc major) 

1 — 4 

Zona seismică ag = 0.12g 0 

TOTAL puncte 6 — 17 

 Conform punctajului înregistrat în tabelul mai sus, punctajul pentru riscul geotehnic 

se situează între 6 — 17 puncte, iar funcție de amplasament și categoria de importanță a 

construcției riscul geotehnic este redus — mare. 

 Zonarea geotehnică 

Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural 

identificate pe teritoriul municipiului Suceava s-au conturat următoarele zone: 

Zone improprii amplasării construcțiilor reprezentate prin: 

- zonele de curs ale rețelei hidrografice cu banda de protecție delimitată conform Legii 

Apelor completată cu Legea 112/2006; 

- zonele inundabile aferente rețelei hidrografice cu caracter permanent; 

- zonele de curs ale rețelei hidrografice cu regim nepermanent; 

- zonele cu probabilitate de producere a alunecărilor de teren mare și foarte mare 

prezente pe versanții văilor cu pantă mai mare de 30 grade; 

- zonele cu eroziune pronunțată, individualizate în zona limitrofă a cursurilor retelei 

hidrografice, permanentă sau nepermanentă; 

Zone bune de construit cu amenajări speciale, reprezentate prin: 

- zonele de versant cu pantă de maxim 25° unde amenajările constau din realizarea 

de platforme și ziduri de sprijin; 

- zonele inundabile limitrofe cursurilor de apa cu caracter temporar, unde sunt 

necesare lucrări de regularizare ale albiei; 

- zonele cu drenaj insuficient unde amenajările ce urmează a fi executate constau din 

lucrări de drenare a apei sau ridicarea cotei amplasamentului construcțiilor; 

- zone cu umpluturi cu grosime mare unde sunt necesare lucrări de îmbunătățire a 

terenului de fundare prin confecționarea de perne din pământ omogen compactat. 

Zone bune de construit fară amenajări speciale, reprezentate prin: 
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- zonele cu relief plan și stabil, fără potențial de risc cu privire la fenomenele de 

inundabilitate. 

La proiectarea fundațiilor viitoarelor construcții se vor avea în vedere următoarele 

recomandări: 

- amenajarea terenului, se va face de așa manieră încât să asigure evacuarea rapidă a 

apelor din precipitații către emisarii din zonă. 

- adâncime de fundare va fi cea impusă constructiv începând cu 1.00 m, funcție de 

caracteristicile terenului de fundare. 

- presiunea de calcul pentru dimensionarea fundațiilor va fi stabilită la faza de proiect 

de execuție (P.E.) funcție de caracteristicile constructive ale fiecărui obiectiv în parte. 

 

2.3.8. Date privind resursele naturale ale solului şi subsolului 

Pe teritoriul municipiului Suceava nu sunt prezente resurse naturale. 

 

2.3.9. Date privind ariile naturale protejate 

La nivelul judeţului Suceava au fost înregistare un număr de 6 Situri de Protecţie 

Avifaunistică (SPA) şi un numar de 27 Situri de Importanţă Comunitară (SCI). Dintre 

acestea în zona periurbană sabilită conform Studiului de Fundamentare  privind Relaţiile 

Periurbane ale Municipiului Suceava, au fost identificate un numar de 2 Situri de Protecţie 

Avifaunistică (SPA) şi 5 Situri de Importanţă Comunitară (SCI). La acestea se adaugă 2 Arii 

naturale protejate de interes naţional- rezervații.  

În continuare sunt listate ariile naturale protejate aferente teitoriului periurban: 

Situri Natura 2000 

Situri de Protecţie Avifaunistică (SPA) 

• ROSPA0064 – Lacurile Fălticeni         

• ROSPA0110 - Acumulările Rogojești - Bucecea  

Situri de Importanţă Comunitară (SCI) 

• ROSCI0075 – Pădurea Pătrăuţi 

• ROSCI0081 – Fâneţele seculare Frumoasa  

• ROSCI0082 – Fâneţele seculare Ponoare  

• ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni 

• ROSCI0391 – Siretul Mijlociu Bucecea 
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Arii naturale protejate de interes naţional- rezervații 

În proximitatea municipiului Suceava sunt prezente două arii naturale protejate de 

interes național, care se pot constitui în elemente de potențial pentru aria periurbana. 

Aceste arii sunt: 

• Rezervația Pădurea (Quercetumul) Crujana- Pătrăuți 

• Rezervația Făgetul Dragomirna 

Conform informaţiilor obtinute de pe site-ul Ministerului Mediului, pe teritoriul 

municipiului Suceava este înregistră o singură arie naturală protejată, sit Natura 2000. Acest 

Sit de Importanţă Comunitară  ROSCI0380 - Râul Suceava Liteni, se suprapune pe un 

teritoriu restâns cu teritoriul administrativ al municipiului Suceava, în zona de est a 

acestuia. 

În afară de această zonă naturală protejată, pe teritoriul municipiului Suceava se 

mai găsește o zonă care poate fi considerată valoroasă pentru elementele dendrologice 

remarcabile pe care le adăposteşte. Parcul Dendrologic Șipote a fost conceput inițial ca o 

colecție care să adăpostească cât mai multe specii autohtone și exotice, dispuse după 

criteriul zonării vegetației pe etaje de vegetație, precum: sectorul cu vegetație 

caracteristică zonei de munte, sectorul cu vegetație caracteristică zonei de deal, sectorul cu 

vegetație caracteristică zonei de câmpie și sectorul cu vegetație caracteristică zonei de 

luncă. Aceste sectoare sunt vizibile și în prezent, după speciile existente în cadrul fiecăruia. 

 

2.4. Relaţii în teritoriu 

Teritoriul zonei periurbane a municipiul Suceava - ca centru urban dezvoltat în zonă 

de podiş - va avea din punct de vedere al formei spaţiului periurban un areal particular, cu 

un perimetru ce se va “adapta” formelor de relief prezente aici, care au avut un rol 

important atât în dezvoltarea de-a lungul istoriei a municipiului Suceava.  

Pentru buna funcţionare a sistemului de relaţii din cadrul sistemului oraş – zonă 

periurbană, în delimitarea zonei periurbane a municipiului Suceava s-au avut în vedere 

următoarele elemente şi componente specifice:  

Zone importante de aprovizionare ale oraşului Suceava 

 • Arii şi unităţi de aprovizionare cu mărfuri perisabile, destinate consumului alimentar 

şi/sau prelucrării industriale locale (pâine, ouă, lapte) se regăsesc în următoarele unităţi 

administrativ-teritoriale:Zvoriştea, Adâncata, Todireşti, Şcheia, Dărmăneşti, Salcea, Moara, 

Suceava;  

 • Areale care definesc zone cu producţii performante diversificate în producţia 

vegetală, care furnizează produse pentru consum şi pentru prelucrare în industria locală se 

regăsesc în următoarele UAT-uri: Dărmăneşti, Todireşti, Botoşana, Ciprian Porumbescu, 

Adâncata, Ipoteşti, Bosanci  

 • Zone sau puncte situate în teritoriu având resurse naturale valoroase destinate 
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altor activităţi, economice ale oraşului, cum ar fi fond forestier exploatabil, zone de 

exploatare a unor materii prime care se prelucrează în cadrul oraşului şi care oferă 

avantajul proximităţii. Astfel pentru exploatarea şi prelucrarea lemnului există următoarea 

serie de UAT-uri (Zvoriştea, Pătrăuţi, Todireşti, Ipoteşti, Salcea );  

 • S-a încercat să se acorde o atenție deosebită relaţiei resursă - depozitare – 

prelucrare, valorificare mai ales in cadrul industriei cu profil alimentar, precum fabrici de 

prelucrare şi conservare a cărnii, a peştelui, a fructelor şi legumelor: Suceava, Vereşti, 

Adâncata;  

 • puncte de fabricare şi îmbuteliere a băuturilor spirtoase există în oraşul Solca  

Localităţile care sunt cuprinse în fenomenul de navetism cotidian spre municipiul 

Suceava  

În alegerea acestor localități s-a făcut o analiză diferenţiată a rolului lor în cadrul 

acestei relaţii, în raport cu: distanța (timpul de deplasare) faţă de oraş, modul de 

deplasare, numărul de persoane implicate în activităţi economice în oraş, precum şi 

proporția faţă de potențialul de forță de muncă existent în localitate. Rezultatele analizei au 

fost raportate atât la dificultățile (disfuncţiile) generate de fenomenul de navetism la nivelul 

oraşului şi a zonei periurbane in ansamblu, cât şi la potențialul de dezvoltare al localităţii.  

În acest sens, au fost semnalate fenomene diverse precum:  

 • oraşul Salcea, situat la o distantă foarte mică (de numai 13 km.) faţă de municipiul 

Suceava, nu are încă dezvoltate activităţi proprii corespunzătoare profilului socio-

profesional al forței de muncă locale, iar forţa de muncă rămasă în oraş (număr mic de 

forţă de muncă) generează fenomenul de navetism înspre Suceava.  

 • localități care deţin resurse potențiale de forţă de muncă datorată creşterii 

numărului de populaţie destul de accentuat care vor putea deveni o sursă preţioasă a zonei 

limitrofe a municipiului Suceava, în ceea ce priveşte forţa de muncă (Mitocul Dragomirnei, 

Pătrăuţi, Scheia, Ipoteşti, Moara)  

 • localităţi cu navetism foarte mare şi fără prea mari şanse de dezvoltare imediată: 

în partea de nord şi nord-est faţă de municipiul Suceava (Zvoriştea, Hânteşti, Dumbrăveni) 

unde majoritatea forţei de muncă face “naveta” spre Suceava.  

Zonele şi obiectivele valoroase, cu relevantă pentru sistemul zonal periurban  

Zonele şi obiectivele valoroase care reprezintă suportul pentru odihnă, recreaţie şi 

turism, cu relevantă atât pentru municipiul Suceava cât şi pentru întregul sistem zonal 

periurban, sunt componente foarte importante privind delimitarea zonei periurbane, de 

care am încercat să ținem cont. Astfel s-au urmărit o serie de criterii de apreciere:  

 • elemente de interes peisagistic, ecologic şi ştiintific deosebit: arii şi rezervaţii 

naturale (pe teritoriul UAT-urilor: Bosanci, Moara, Adâncata, Dărmăneşti, Zvoriştea, 

Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi), precum şi o serie zone deosebit de valoroase din punct 

de vedere natural şi al oglinzilor de apă (Bosanci, Ipoteşti, Salcea, Suceava, Udeşti, 
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Vereşti).  

 • elemente de cadru natural in care se desfăşoară (sau se pot organiza) activităţi 

recreative periodice şi ocazionale, festivaluri culturale, târguri meşteşugăreşti: Zvoriştea, 

Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi, Suceava.  

 • elemente de patrimoniu natural, cultural, urbanistic, care pot defini trasee scurte 

de vizitare sau sunt situate într-un sistem turistic mai larg: este cazul localităţilor limitrofe 

municipiului Suceava (inclusiv), care beneficiază de un bogat şi valoros patrimoniu 

arhitectural-istoric (Mitocu Dragomirnei, Pătrăuţi, Suceava, Botoşana, Şcheia, 

Udeşti)  

Zonele de importantă majoră tehnico-edilitară şi energetică pentru zona periurbană  

 • areale care conţin surse de furnizare a apei (bazine hidrologice de suprafață, de 

adâncime, inclusiv punctele de captare, de tratare şi zona de protecţie sau de restricţie 

aferentă) cu relevarea magistralelor de aducţiune, a fronturilor de captare subterană, de 

regularizare a unor cursuri de apă.  

 • zonele extraurbane de deversare a apelor uzate (canalizare) menajere şi 

industriale, inclusiv staţiile aferente de epurare bilogică sau mecanică, zone de poluare cu 

ape uzate (Suceava, datorită râului Suceava)  

 • în mediul urban, dar mai ales în cel rural sistemele de colectare, transport şi 

depozitare existente sunt deficitare. Sistemul de colectare selectiva a deşeurilor nu este unul 

generalizat. Cantităţile de deşeuri municipale reciclabile colectate şi valorificate sunt scăzute 

şi nu exista staţii de tratare termică a deşeurilor municipale nepericuloase etc.  

 • zone care cuprind surse sau instalaţii de interes local, situate în extraurban, pentru 

producerea şi furnizarea energiei termice şi electrice (trasee, staţii de transformare, 

centrale termice etc.): staţii de transformare sunt prezente în oraşul Salcea  

Zone de importanţă pentru transport şi trafic cu relevanţă pentru zona periurbană 

(Analiză în corelare cu teritoriu regional, national)  

 • zone aferente (de polarizare) a axelor majore de circulaţie, cu caracter de tranzit 

(drumuri europene, naţionale, regionale, interjudeţene): zona de polarizare maximă o 

întâlnim în jurul municipiului Suceava şi parţial oraşul Salcea, unde se intersectează o serie 

de axe de dezvoltare a reţelei de localităţi, precum şi trasee interregionale şi drumuri 

europene.  

 • zone aferente axelor de legătură de interes periurban  

- între resurse şi zonele (punctele) prelucrătoare  

- intre oraş şi comune sau alte oraşe aflate în influenţa municipiului Suceava (oraş Salcea)  

- între comunele situate în zona de relaţionare directă cu municipiul Suceava (Şcheia, 

Pătrăuţi, Mitocu Dragomirnei, Ipoteşti, Adâncata)  

 • accese şi zone cuprinzând construcţii şi amenajări aferente: gări, aerogări, situate 
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în zona periurbană: aerogara situată în partea de nord-est a municipiului Suceava, pe 

teritoriul oraşului Salcea  

Areale de absorbţie ale populaţiei la nivelul zonei periurbane privind alte activităţi  

a. Areale culturale şi de informare (mass media), având sediile în municipiul Suceava, 

Pătrăuţi, Mitocul Dragomirnei, oraş Salcea  

 • teatru (municipiul Suceava)  

 • muzee, instituţii de cercetare istorice, arheologice, etnografice – municipiul 

Suceava, Pătrăuţi, Mitocul Dragomirnei  

 • biblioteca centrală (municipiul Suceava)  

     b. Areale de servire publică privind instituţii administrativ-financiar-bancare, 

judecătoreşti, sociale  

     c. Arie de influenţă şi subordonare ale unor instituţii de cult (municipiul Suceava)  

     d.  Arie de absorbţie pentru instituţii de educaţie, învăţământ şi sănătate situate în 

municipiul Suceava şi oraşul Salcea  

 

2.5. Evoluţia activităţilor economice 

2.5.1. Economia municipiului Suceava în context suprateritorial  

Judeţul Suceava ocupă o poziţie importanta în economia regională contribuind cu 

aproape 20 de procente la realizarea rezultatelor economice din Regiunea Nord Est.  

Într-un clasament al principalilor indicatori economici ce caracterizează mediului 

privat regional,  judeţul Suceava se clasează pe un loc fruntaş fiind al treilea judeţ în ceea 

ce priveşte atât numărul agenţilor economici localizaţi în regiune, cât şi în ceea ce priveşte 

numărul salariaţilor şi cifra de afaceri obţinută de aceştia.  
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Tabelul nr. 2 - Poziţia judeţului Suceava în economia regională, 2011 

Nivelul 

teritorial 

Număr firme % Numărul 

salariaţilor 

% Cifra de afaceri % 

REGIUNEA 

NORD EST 

62780 100 324183 100 324183 100 

BACAU 12774 20,35 65166 20,1 65166 20,1 

BOTOSANI 4818 7,67 29415 9,1 29415 9,1 

IASI 18358 29,24 90265 27,8 90265 27,8 

NEAMT 9668 15,40 48847 15,1 48847 15,1 

SUCEAVA 12010 19,13 59276 18,3 59276 18,3 

VASLUI 5152 8,21 31214 9,6 31214 9,6 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Municipiul Suceava localizează cca. 31% din firmele active ale judeţului Suceava şi 

aproape 6% din numărul firmelor din Regiunea Nord Est.  

În aceeaşi măsură, numărul salariaţilor din municipiul Suceava reprezintă 

aproximativ 36% din numărul salariaţilor de la nivel de judeţ şi 6,64% din salariaţii din 

regiune.  

Tabelul nr. 8 - Salariaţii municipiului Suceava în comparaţie cu nivelurile teritoriale superioare, 2011 

Nivelul teritorial Salariaţi 2011 

Regiunea Nord-Est 324183 

Judeţul Suceava 59276 

Municipiul Suceava 21533 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În ceea ce priveşte rezultatele economice, exprimate prin indicatorul cifra de 

afaceri, obţinute de municipiul Suceava sunt raportat la contextul suprateritorial, în 

proporţie de 29,84% din cele obţinute la nivel de judeţ şi de 5,46% din cele obţinute la 

nivel de regiune.  

Tabelul nr. 4 - Cifra de afaceri obţinută de municipiului Suceava în comparaţie cu nivelurile 

teritoriale superioare, 2011 

 Nivelul teritorial Cifra de afaceri 2011 

Regiunea Nord - Est 54624034331 

Judeţul Suceava 9997165355 

Municipiul Suceava 2983222996 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 
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Economia municipiului Suceava are un rol important atât în context judeţean, cât şi 

în cadrul Regiunii de Nord Est. Multe din firmele prezente în judeţul Suceava îşi au localizat 

sediul social aici, fiind avantajate de locaţie, de resursa umană calificată, dar şi de 

oportunităţile de schimb, de desfacere a mărfurilor şi de cererea pentru servicii diverse 

Deşi atrage o parte importantă din capitalul investit în judeţ, totuşi, nu se poate 

spune că municipiul Suceava exercită o polarizare economică aşa cum este cazul altor 

municipii reşedinţă de judeţ, exemplificând aici cu două oraşe importante din regiunea 

vecină în partea sudică, municipiile Galaţi şi Brăila, oraşe cu o polarizare economică mare, 

ce ajunge până la a acoperii cca. 90 procente din economiile judeţelor din care fac parte.   

 

2.5.2. Mediul de afaceri  

În anul 2011, din cei 3727 de agenţi economici având sediul social în municipiul 

Suceava,  2214 sunt înfiinţaţi înainte de anul 2007, iar 1513 după acest an, incluzând în 

această categorie şi  anul 2007. Se trece astfel de la o  medie de 138 de firme înfiinţate 

anual în perioada 1990-2006, la o medie de 216 firme în  perioada 2007-2011. 

Distribuţia firmelor pe clase de mărime încadrează mai mult de jumătate din 

salariaţii din municipiul Suceava în categoria firmelor mici ce au până în 50 de salariaţi.  

După cum se poate vedea în tabelul de mai jos cei mai mulţi salariaţi sunt angajaţi 

în firme ce au până în 10 salariaţi, iar cei mai puţini salariaţi sunt încadraţi în întreprinderile 

foarte mari, ce au peste 500 de salariaţi.  

Tabelul nr. 5 - Distribuţia salariaţilor pe clase de mărime ale agenţilor economici 

Clase de mărime ale firmelor Numărul salariaţilor 

1-10 6582 

11-50 6276 

51-100 1883 

101-500 4867 

>501 1925 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

O astfel de distribuţie a salariaţilor din mediul privat evidenţiază faptul că un rol 

important în asigurarea de locuri de muncă le revin mai degrabă microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici şi mai puţin unor agenţii economici importanţi.  

2.5.3. Evoluţia economiei locale 

Mediul economic al municipiului Suceava marchează în ultima perioadă revenirea 

către un trend pozitiv de evoluţie, după o bruscă contracţie evidenţiată în special prin 

restructurările importante realizate în cadrul firmelor.  
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Aceste restructurări au fost mai importante în perioada imediată declanşării crizei 

economice, anii 2008, 2009 şi 2010 sunt vizibili marcaţi de o dinamică negativă a 

numărului salariaților după cum se poate observa şi în datele prezentate în graficul de mai 

jos.   

 

Figura nr. 3 - Evoluţia salariaţilor în perioada 2007-2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În anul 2007, municipiul Suceava avea ocupaţi în mediul economic privat 20653 de 

salariaţi. Restructurările determinate de declanşarea crizei economice a avut drept 

consecință pierderea a 1662 de locuri de munca. Cu toate astea, în anul 2011 datele din 

bilanţul firmelor din Suceava remarcă o revenire şi chiar o creştere raportată la anul 2007 

de 4 procente.  

Restructurările efectuate de agenţii economici din municipiul Suceava au avut 

rezultatele scontate având în vedere trendul uşor descendent pe care cifra de afaceri o 

parcurge în perioada 2007-2011.  

În anul 2007 cifra de afaceri înregistrată în municipiul Suceava era de 

2.387.963.404 Ron.  

După o scurtă perioadă de uşoară contracţie economică evidenţiată în intervalul 

2008-2009, economia reintră pe un trend de evoluţie pozitiv, astfel încât în anul 2011 

valoarea cifrei de afaceri realizată de agenţii economici este cu 25 de procente mai mare 

decât cea obţinută în anul 2007.  
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Figura nr. 4 - Evoluţia cifrei de afaceri în perioada 2007-2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Rezultatele economiei, în condiţiile restructurărilor economice operate de agenţii 

economici se explică printr-o productivitate a muncii aflată într-un continuu trend 

ascendent.  

Dacă în anul 2007 productivitatea muncii, calculată ca aport al fiecărui salariat la 

cifra de afaceri, era de 115623,1 Ron/salariat, în anul 2011 ajunge la 138542 Ron/salariat 

înregistrând un avans de cca. 20 de procente. 

Figura nr. 5 - Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2007-2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Evoluţia profitului net în perioada 2007-2011 marchează o importantă scădere în 

intervalul 2008-2010. Indicatorul ce reflectă profitabilitatea firmelor se poziţionează normal 

pe un  astfel de trend sub acţiunea contracţiilor din economia naţională.   

Până la nivelul anului 2011, agenţii economici nu recuperează însă în valoarea 

profitului, acesta înregistrând o valoare cu 85% mai mică decât era la nivelul anului 2007. 
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Figura nr. 6  - Evoluţia profitului net în perioada 2007-2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Trendul de evoluţie al profitului net remarcă faptul că economia municipiului Suceava, 

deşi se situează pe o linie ascendentă şi a recuperat o parte din pierderile semnalate în 

perioada recesiunii , este încă vulnerabilă şi nu pe deplin consolidată ca sens al dezvoltării. 

Sunt necesare în continuare eforturi pentru menţinerea ritmului de revenire şi în plus 

atragerea altor surse de capital care să accelereze şi să argumenteze forţa economiei locale. 

 

2.5.4. Profilul economic şi ocupaţional al municipiului Suceava  

Dacă la sfârşitul anilor 80 municipiul Suceava se caracteriza printr-un profil 

economic de tip secundar având în vedere dominanţa activităţilor industriale, perioada 

recentă marchează o trecere treptată, în două etape către un profil de tip terţiar, 

activităţile comerciale şi serviciile devenind din ce în ce mai importante în economia locală.  

Figura nr. 7 - Profilul ocupaţional şi economic al municipiului Suceava, 2007 

 

Sursa – Prelucrăi după baza de date BorgDesign 

După cum se observă în figura de mai sus, prima etapă de schimbare a profilului se 

remarcă către anul 2007. La acest moment profilul ocupaţional (grafic stânga) are un 

caracter aproape mixt, activităţile secundare fiind totuşi cele ce asigură cele mai multe 

locuri de muncă.  Profilul economic  (grafic dreapta) înclină însă către ascensiunea sectorul 
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terţiar, inclusiv pentru profilul ocupaţional, lucru stabilizat la sfârşitul anului 2011, aşa după 

cum se poate observa în figura de mai jos.  

Figura nr. 8 - Profilul ocupaţional şi economic al municipiului Suceava, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Acest fenomen de transfer al  profilului ocupaţional şi a celui economic reflectă 

teoretic  o tendinţă pozitivă în dezvoltarea  municipiului Suceava, tot mai multe din 

economiile moderne ale lumii fiind caracterizate prin acest sens de orientare al activităţilor.  

Productivitatea muncii celor trei sectoare economice evidenţiază de asemenea 

această orientare către terţiar.  

Tabelul nr. 6- Productivitatea muncii în sectoarele economice,  2011 

  Productivitatea muncii  

Sector primar 121412.9 

Sector secundar 138345.0 

Sector terțiar 139041.5 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Însoţită şi de o evoluţie ascendentă a rezultatelor economice de ansamblu, 

schimbarea profilului economic şi ocupaţional al municipiului Suceava poate avea o 

semnificaţie pozitivă şi în practică, în condiţiile în care economia locală se va obţine o 

valoare adăugată mare din activităţile terţiare.  

 

2.5.5. Structura activităţilor economice  

Clasificarea firmelor după domeniul economic în care-şi desfăşoară principala 

activitate, evidenţiază o pondere foarte importantă a firmelor cu activităţi comerciale şi de 

servicii.  

Cele două activităţi terţiare reprezintă domeniu principal pentru cca. 80% din 

firmele ce-şi au sediul social în municipiul Suceava.   
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Numărul mare al firmelor din comerţ şi servicii este caracteristic acestor domenii 

având în vedere faptul că ele sunt de regulă firme mici cu puţini salariaţi  si uneori fără.  

Figura nr. 9 - Structura numărului de firme pe activităţi economice, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Din cele 3727 de firme stabilite în municipiul Suceava, puţin peste 3000 au ca 

domeniu de activitate comerţul şi serviciile. 

Structura salariaţilor pe activităţi economice evidenţiază distribuţia relativ 

echilibrată între sectorul terţiar şi cel secundar.  

Din cei peste 21000 de salariaţi ocupaţi în mediul privat,  aproape 12000 sunt 

angajaţi în activităţi comerciale şi de servicii.  

Figura nr. 10 - Structura salariaţilor pe activităţi economice, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Industria se distinge între ramurile economiei locale ca activitatea ce asigură cel 

mai mare număr de locuri de muncă (6403), dar şi cea care a trecut prin cea mai puternică 

restructurare.  
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Figura nr. 11  - Evoluţia numărului de salariaţi pe activităţi economice, 2011 comparativ cu 2007 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În perioada 2007-2011, industria pierde 1192 de locuri de muncă salariată. 

Perioada de recesiune economică a însemnat de asemenea un motiv de restructurare 

pentru activităţile, pentru agricole şi pentru construcţii.  

Pe de altă parte, domeniul comercial şi cel al serviciilor se extinde şi crează un 

surplus de locuri de muncă salariată prin care se reuşeşte o compensare a celor desfiinţate 

în industrie şi construcţii.  

Între activităţile economice, cea mai importantă contribuţie la formarea rezultatelor 

economiei locale o are comerţul. Ponderea cifrei de afaceri din comerţ în anul 2011 ajungea 

la 37,49% din totalul cifrei de afaceri obţinută de agenţii economici din municipiul Suceava.  

Figura nr. 12 - Structura cifrei de afaceri pe activităţi economice, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Industria este cealaltă activitate ce are o contribuţie importantă în economia 

municipiului Suceava. Aproape o treime din rezultate economice sunt produse de industrie. 

Dinamica cifrei de afaceri la nivel de activităţi are, după cum se poate observa în 

figura de mai jos, o evoluţie pozitivă pentru toate domeniile, cu excepţia pisciculturi, de 

altfel o activitate cu o pondere neînsemnată în economia locală.  



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

55 
 

Ascensiunea cea mai importantă o înregistrează între activităţile economice cele 

agricole (+113,7%), dar şi silvicultura şi serviciile.   

Din păcate, activităţile primare nu contribuie destul de important în economia 

locală, însă ascensiunea lor este un semnal pozitiv pentru creşterea eficienţei utilizării 

resurselor naturale endogene. 

Figura nr. 13 - Dinamica cifrei de afaceri pe activităţi economice 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Productivitatea muncii activităţilor economice este mare în cazul activităţilor 

comerciale şi foarte mică în piscicultură şi în general în activităţile primare.  

Tabelul nr. 7 - Productivitatea muncii activităţilor economice, 2011 

Activitățile economice Productivitatea muncii 2011 

Agricultura 119999,4 

Silvicultura 122639,2 

Piscicultura 2195,0 

Industrie 134229,2 

Constructii 146862,7 

Comert 199305,7 

Servicii 84414,2 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Deşi, în general productivitatea muncii din activităţile de servicii este mai mare 

comparativ cu celelalte activităţi economice, în municipiul Suceava serviciile sunt mai slab 

productive la nivel de salariat.  

Figura nr. 14 - Dinamica productivităţii muncii la nivel de activităţi, anul 2011 comparativ cu 2007 
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Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În ceea ce priveşte dinamica productivităţii muncii, se remarcă o creştere 

importantă  a acestui indicator în cazul activităţilor agricole. Productivitatea în creştere a 

agriculturii reprezintă o tendinţă a ultimilor ani şi este determinată în principal de creşterea 

gradului de mecanizare şi de caracterul sezonier al acestei activităţi.   

Situaţia profitabilităţii activităţilor prezintă în general o evoluţie pozitivă, cu 

excepţia serviciilor pentru care soldul negativ înregistrat în anul 2011 devansează soldul 

pozitiv obţinut la sfârşitul anului 2007.  

Figura nr. 15 - Evoluţia profitului net pe activităţi economice 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Analiza structurii economiei municipiului Suceava la nivel de activităţi evidenţiază o 

distribuţie relativ echilibrată a principalelor ramuri productive, industria, construcţiile, 

comerţul şi serviciile contribuind fiecare în proporţii semnificative atât în asigurarea de 

locuri de muncă salariate cât şi la creşterea economiei locale.  

Tendinţa de evoluţie remarcă ascensiune activităţilor terţiare ce creează în ultima 

perioadă cele mai multe locuri de muncă şi au şi cea mai mare productivitate.  

Creşterea uşoară a rezultatelor economice obţinute de principalele activităţi 

productive din municipiul Suceava, precum şi intrarea într-o situaţie de profitabilitate a 

industriei reprezintă semnale de revenire a economiei locale deşi încă nu se poate spune că 
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rezultatele se vor consolida atâta timp cât cadrul economic de ansamblu nu va fi la rândul 

lui stabilizat.  

 

Agricultura  

Potenţialul agriculturii  

Agricultura reprezintă una din activităţile economice ce nu este susţinută de un 

potenţial natural important în municipiul Suceava.  

Tabelul nr. 8 - Potenţialul agricol al municipiului Suceava 

Grâu Orz Porumb Floarea soarelui       

Mediu Scăzut Mediu Mediu     

         

Mazăre Fasole Sfeclă zahar Cartof  Rapiţă 

Ridicat Ridicat Mediu Ridicat Ridicat 

       

         

In ulei In fuior Canepa Tutun Orez Lucerna   

Mediu Ridicat Mediu Scăzut - Ridicat   

         

Trifoi Pasuni Fanete Leg.toamnă Leg.crio Vie vin Vie masă 

Ridicat Ridicat Ridicat Mediu Mediu Scăzut Mediu 

         

         

Piersic Cais Prun Cireş/vişin Măr termo Măr crio   

- - Mediu Mediu - Ridicat   

         

         

Nuc Gutui Nectarine Migdal Arbuşti    

Mediu Scăzut Scăzut Scăzut Mediu    

         

         

Taurine Porcine Ovine Păsări     

Mediu Mediu Mediu Mediu       

Sursa - Anexa 10 a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 

Nici mărimea terenurilor agricole aparţinând teritoriului administrativ al oraşului, 

nici structura acestora nu pot susţine practicarea unei agriculturi performante.  

Studiul privind potenţialul zonelor agricole din România1 identifică un potenţial 

mediu al zonei municipiului Suceava pentru cultura cerealelor, ridicat pentru mazăre, 

fasole, cartof şi rapiţă, mediu-scăzut pentru arbori şi arbuşti, ridicat pentru păşuni şi fâneţe 

şi mediu pentru animale.  

Suprafaţa agricolă a municipiului Suceava reprezintă mai puţin de un procent din 

suprafaţa agricolă a judeţului Suceava  (0,87%).  

 
1 Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 – Anexa 10 
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Proprietatea asupra fondului funciar este mai mult de jumătate privată, însă există 

şi o importantă suprafaţă de terenuri atât agricole cât şi neagricole aflată în proprietatea 

statului. 

Tabelul nr. 9 - Structura fondului funciar 

Fondul funciar 2011 % 

Total 5210 100 

din care în proprietate privată 3053 58.60 

Agricolă 2301   

din care în proprietate privată 1202 52.24 

Terenuri neagricole total 2909   

din care în proprietate privată 1851 63.63 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică 

În structura terenurilor agricole cea mai mare parte, 86,22%, sunt terenuri arabile. 

O proporţie mai importantă în această structură o au şi păşunile, 273 de ha din terenurile 

agricole au această folosinţă.  

Figura nr. 16 - Structura terenurilor agricole, 2011 

 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică 

Din totalul terenurilor agricole, 800 de ha se sunt exploatate de  doi agenţi 

economici ce au sediul social în municipiul Suceava.  

Tabelul nr. 10 - Suprafeţele agricole exploatate de agenţii economici, decembrie 2012 

Suprafeţe agricole exploatate    

DENUMIREA  SOCIETĂŢII HA 

CDA Suceava 720 

ICAM Natanael 80 

Sursa – Direcţia Agricolă Judeţeană 

Producţia animală obţinută de către agenţii economici este specializată pe creşterea 

vacilor, a păsărilor şi albinelor.  După cum se poate observa în tabelul de mai jos există 
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destul de puţine firme ce activează în domeniul creşterii animalelor, iar mărimea efectivelor 

de animale evidenţiază un sector destul de slab dezvoltat.  

Tabelul nr. 9 - Efectivele de animale în proprietatea agenţilor economici, decembrie 2012 

Vaci lapte          

DENUMIREA  SOCIETATII capete 

Asociaţia Internaţională Cristian AID Ministries 85 

Păsări     Capete 

      

SC Gallina Roso 40000 

SC Primona Com SRL 15000 

Albine     Familii de albine 

PF Popescu D. Ioan 100 

SC Grupul Apisana SRL- Coaja Gheorghe 150 

PF Lupascu Danut 100 

Sursa – Direcţia Agricolă Judeţeană 

Agricultura în municipiul Suceava poate fi valorificată mai ales în economia locală, 

prin comercializarea produselor obţinute la piaţă şi către agenţii economici din industria 

alimentară  mai ales în ceea ce priveşte producţia animală.  

Situaţia agenţilor economici din agricultură 

În activităţile agricole activează în municipiul Suceava 39 de firme, cele mai multe 

dintre ele având ca domeniu specific creşterea animalelor.  

În ceea ce priveşte forţa de muncă din activităţile agricole, în anul 2011, sunt 

angajate 110 persoane în acest domeniu, cei mai mulţi dintre ei fiind angrenaţi în firme ce 

asigură activităţi auxiliare agriculturii, conform datelor din bilanţul firmelor.  

Figura nr. 17 - Structura salariaţilor din activităţile agricole, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 
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Rezultatele economice obţinute din agricultură aparţin în principal agenţilor 

economici ce se ocupă cu creşterea animalelor (cca. 48%), celelalte două subramuri 

participând aproape similar la formarea cifrei de afaceri din agricultură. 

Figura nr. 18 - Structura cifrei de afaceri din activităţile agricole, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În municipiul Suceava agricultorii sunt organizaţi şi în forme asociative în scopul 

protejării şi promovării produselor lor pe piaţă.  

Asociaţia „Produs în Bucovina” este o astfel de organizaţie ce se ocupă cu 

comercializarea produselor tradiţionale sub sigla „Produs în Bucovina” .   

Cei mai importanţi agenţi economici ce activează în domeniul agriculturi sunt Nord 

Suin Srl, Rux Srl, Gallina Rosso Srl, Zega Impex Srl şi Agriconsult Srl. 

 

Industria  

Industria reprezintă una din activităţile de bază ale municipiului Suceava şi are o 

îndelungată tradiţie de mai bine de jumătate de secol.  

Dezvoltată în deceniul al şaptelea al secolului XX, ca urmare a politicii centrale, 

industria a cunoscut de-a lungul timpului transformări ce au modelat peisajul urban prin 

apariţia construcţiilor specifice şi a unei zone distincte pe teritoriul municipiului Suceava.  

Resursele naturale  

Municipiul Suceava se situează într-o zonă geografice  ce nu are un foarte mare 

potenţial al resurselor regenerabile şi neregenerabile care pot fi valorificate în economie.  

În zonele limitrofe ale municipiului pot fi însă valorificate următoarele tipuri de roci 

utile:  

Nisipul şi pietrişul din albia minora a râului Suceava în sectoarele Danilă, Mihoveni, 

Vereşti, Lucuşoara, Poieni. 

Nisipul şi pietrişul din terasa superioară a râului Suceava, din amonte şi aval de 

municipiul Suceava.  
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Argila comună din zona Scheia şi Liteni. Până în prezent argila a fost utilizată doar 

ca pământ de împrumut pentru şoseaua de centura a municipiului Suceava (răspuns adresă 

ANRM, Filiala Câmpulung Moldovenesc).  

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale nu recomanda valorificarea unor asemenea 

resurse din motive de periclitare a mediului înconjurător prin distrugerea solului vegetal. 

Valorificarea lor este legală numai după achitarea unei garanţii de mediu. 

Studiile privind potenţialul energetic al României nu încadrează municipiul Suceava 

între localităţile ce dispun de resurse exploatabile în ceea ce priveşte radiaţia solară sau cea 

eoliană, însă  judeţul Suceava se situează pe primul loc2 în ceea ce priveşte resursele 

forestiere ca resursă de biomasă vegetală cu un volum de 647,0 mc.   

Situaţia agenţilor economici din industrie 

În anul 2011 aveau sediul social în municipiul Suceava 329 de firme având ca 

obiect de activitate producţia industrială 

Cei mai mulţi producători sunt reprezentanţi ai industriei textilă, alimentară şi a 

industriei construcţiilor metalice. 

Industria continuă, în ciuda restructurărilor efectuate în ultimii ani, să fie principala 

activitate ce asigură locuri de muncă salariată în municipiul Suceava. 

Din cei peste 6400 de salariaţi mai bine de jumătate sunt ocupaţi în industria 

textilă, industria alimentară şi distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor.  

Figura nr. 19 - Structura salariaţilor din industrie, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi cei mai importanţi angajatori din industria 

municipiului Suceava. Aceşti angajatori oferă locuri de muncă pentru mai bine de jumătate 

 
2 Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt,  biomasă, 
microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune  locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică 
neconvenţională în http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf 
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din persoanele ce lucrează în industrie. 

Tabelul nr. 10 - Topul angajatorilor din industrie, 2011 

Agentul economic                                      Ramura industrială 

ACET SA Distribuția apei si gestionarea deșeurilor 

TERMICA SA Industria energetică 

BETTY ICE SRL Industria  alimentară 

AMBRO SA Industria celulozei şi hârtiei 

MODIN SA Industria textilă 

DENIS SRL Industria textilă 

STIL GLASS SRL Industria materialelor de construcţii 

R.C.M. SRL Industria textilă 

DUO MAT SRL Industria chimică 

MOLDO MEX SRL Industria mobilei  

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Pe primele locuri în producerea de valoare adăugată în economia municipiului 

Suceava se află industria alimentară, industria celulozei şi hârtiei şi industria chimică. 

Aceste trei industrii contribuie cu 20, 48%, 20, 04% şi, respectiv 13, 90 procente la 

formarea cifrei de afaceri totale din industrie în anul 2011. Ramurile performante ale 

industriei sucevene reprezintă activităţi de tradiţie.  

Figura nr. 20 - Structura cifrei de afaceri din industrie, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În topul celor mai importante firme din industrie se află reprezentanţi ai industriilor 

menţionate anterior, cât şi din industria energetică, şi cea a construcţiilor de maşini. 
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Tabelul nr. 13 - Topul celor mai importante întreprinderi industriale, 2011 

Agentul economic                                       Ramura industrială 

AMBRO SA Industria celulozei şi hârtiei 

TERMICA SA Industria energetica 

BETTY ICE SRL Industria  alimentara 

DUO MAT SRL Industria chimica 

ACET SA Distribuția apei si gestionarea deșeurilor 

SAMI PLASTIC SA Industria chimica 

DENIS SRL Industria textila 

TRUST ORIZONT SA Industria  alimentara 

COZA RUX SRL Industria  alimentara 

URB RULMENTI SUCEAVA SA Industria construcțiilor de mașini 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Rezultatele economice ale firmelor din topul de mai sus valorifică cca. 66% din 

producţia industrială a municipiului Suceava. 

În ceea ce priveşte evoluţia locurilor de muncă din industrie în ultimii ani, per 

ansamblu s-a realizat o restructurare importantă a acestei activităţi ca urmare a contracţiei 

economiei mondiale şi micşorării cererii şi ofertei pentru produsele specifice industrie 

sucevene.  

Cele mai afectate ramuri industriale au fost industria textilă, industria construcţiilor 

de maşini, industria mobilei şi industria energetică.  

Există însă şi ramuri industriale ce au creat noi locuri de muncă între acestea se 

disting ca valoare a numărului de salariaţi angajaţi industria alimentară, industria 

materialelor de construcţii şi distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor. 

Tabelul nr. 14 - Evoluţia numărului de locuri de muncă salariată şi a cifrei de afaceri din industrie  

 Ramura industrială Dinamica salariaților 
2011-2007 (număr) 

Dinamica cifrei de afaceri 
2011/2007 (%) 

Industria extractiva -24 -71,30 

Industria alimentara 259 68,75 

Industria textila -904 -18,95 

Industria  lemnului 57 73,94 

Industria celulozei si hârtiei -31 2,34 

Industria chimica 44 30,43 

Industria materialelor de construcții 160 34,88 

Industria metalurgica -10 -44,60 

Industria construcțiilor metalice 29 67,06 
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Industria electrotehnica 28 -8,03 

Industria construcțiilor de mașini -428 -3,19 

Industria mobilei  -345 -18,61 

Industria energetica -204 -16,73 

Distribuția apei si gestionarea deșeurilor 90 70,84 

Alte industrii 87 8,63 

INDUSTRIE - total -1192 17,58 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Dinamica cifrei de afaceri din industrie are o evoluţie de ansamblu pozitivă, în anul 

2011 comparativ cu 2007 se înregistrează o creştere moderată de cca. 18 procente a 

acestui indicator. 

La nivel de ramuri cea mai importantă evoluţie în creşterea rezultatelor economice 

o au industria lemnului, distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor şi industria alimentară. 

Aceste ramuri prezintă o ascensiune a cifrei de afaceri cu aproximativ 70 de procente. 

Productivitatea muncii ramurilor industriale diferă, iar la valoarea sa contribuie în 

mod consistent preţul de piaţă al produselor comercializate, dar şi nivelul în care sunt 

utilizate tehnica şi tehnologiile moderne în procesele de producţie. 

Tabelul nr. 15 - Ramurile industriei – productivitatea muncii în 2011 şi dinamica sa în anul 2011 

comparativ cu 2007 

 Productivitatea muncii 

2011 

Dinamica productivității 

muncii 2011/2007 (%) 

Industria extractiva 186557,7 5,24 

Industria alimentara 143073,5 33,21 

Industria textila 47310,4 40,62 

Industria  lemnului 160638,1 37,49 

Industria celulozei si hârtiei 370416,8 9,17 

Industria chimica 456098,7 8,52 

Industria materialelor de construcții 78241,9 -57,74 

Industria metalurgica 61258,9 -15,44 

Industria construcțiilor metalice 128750,0 45,43 

Industria electrotehnica 59512,7 -49,56 

Industria construcțiilor de mașini 87242,3 170,19 

Industria mobilei  75209,7 81,68 

Industria energetica 166594,1 12,01 

Distribuția apei si gestionarea deșeurilor 77813,2 55,89 

Alte industrii 61391,5 -27,86 

INDUSTRIE 134229,2 39,47 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Ramurile industriale cele mai productive, raportat la contribuţia unui salariat în cifra 

de afaceri rezultată, sunt industria chimică, industria celulozei şi hârtiei şi industria 

extractivă.  
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La polul opus, cea mai mică productivitate a muncii o are industria textilă ce obţine 

o cifră de afaceri la nivel de salariat de numai 47310 Ron. Specificul acestei industrii este 

acela de a utiliza un volum mare de forţă de muncă, iar valoarea adăugată  a produsului 

finit este relativ mică, însă formarea acesta depinde şi de alte caracteristici.   

Dinamica productivităţii muncii în industrie înregistrează o evoluţie de ansamblu 

destul de mare, având cca. 40 % creştere în anul 2011 comparativ cu anul 2007.  

Între subramurile industriei se remarcă cu o creştere deosebită a productivităţii 

muncii industria construcţiilor de maşini, o evoluţie importantă în acest sens o au însă şi 

industria mobilei şi distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor.  

Scăderi importante ale productivităţii muncii au loc, pe de altă parte, în industria 

materialelor de construcţii şi în industria electrotehnică. 

Profitabilitatea ramurilor industriale se îmbunătăţeşte în perioada 2007- 2011, 

trecându-se de la un sold negativ înregistrat în 2007, la un sold pozitiv înregistrat în 2011.  

Cea mai importantă revenire o au sub acest aspect industria alimentară, industria 

celulozei şi hârtiei, distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor, industria textilă şi industria 

electrotehnică. 

Figura nr. 21 - Dinamica profitului net a ramurilor industriei, anul 2011 comparativ cu 2007 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Există, pe de altă parte şi ramuri a căror situaţie se înrăutăţeşte în ultima perioadă, 

cele mai afectate fiind industria metalurgică şi industria energetică.  

Industria, deşi a cunoscut o perioadă nefavorabilă în ultimii ani, continuă să 

reprezinte activitatea care asigură cele mai multe locuri de muncă într-o varietate de 

ramuri. Dintre acestea se disting ca importanţă şi contribuie în mod consistent la susţinerea 

dezvoltării municipiului, industria celulozei şi hârtiei, industria alimentară şi industria 

chimică.   
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Comerţul 

Funcţiunea comercială a municipiului Suceava este una din cele mai importante pe 

care oraşul în calitatea sa de pol urban o asigură în cadrul teritoriului judeţean.  

Acest aspect este subliniat de prezenţa mai multor zone comerciale, în oraş fiind 

localizate trei mall-uri, un bazar, cinci pieţe agroalimentare şi şase hipermarket-uri. 

Comerţul reprezintă una din activităţile polarizatoare şi  în ceea ce priveşte 

absorbţia forţei de muncă în municipiul Suceava. În comerţ existau în anul 2011 peste 

5500 de locuri de muncă salariată, cele mai multe dintre ele fiind în comerţul cu 

amănuntul. 

Figura nr. 22 - Structura salariaţilor din activităţile comerciale, 2011 

 

Sursa -  Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Structura activităţilor comerciale este diferită în ceea ce priveşte rezultatele 

economice obţinute comparativ cu structura salariaţilor, astfel, după cum se observă şi în 

figura de mai jos, jumătate din cifra de afaceri aparţine firmelor ce activează în comerţul cu 

ridicata. 

Figura nr. 23 - Structura cifrei de afaceri din activităţile comerciale, 2011 

 

Sursa -  Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Evoluţia comerţului în ultima perioadă este uşor pozitivă (+14,31%) comparând 

anul 2011 cu anul 2007, însă în cifre a însemnat crearea a aproape 600 de noi locuri de 

muncă. Structural această evoluţie se realizează diferit pentru cele trei subramuri ale sale, 
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astfel, după cum se observă în datele prezentate graficul de mai jos, comerţul cu 

amănuntul este cel care creează  cele mai multe locuri de muncă, şi are totodată şi cea mai 

mare creştere a cifrei de afaceri în comparaţie cu celelalte două subramuri. 

Spre deosebire de comerţul cu amănuntul, care manifestă cea mai importantă 

dezvoltare, comerțul cu ridicata creează cel mai mic număr de locuri de muncă în 

activităţile comerciale, iar comerţul auto, deşi are un plus mediu de locuri de muncă nou-

create, are o evoluţie a rezultatelor economice uşor negativă (-1,84%).   

Tabelul nr. 16 - Dinamica structurală a numărului de salariaţi şi a cifrei de afaceri din comerţ 

  Dinamica salariaților 2011-
2007 (număr) 

Dinamica cifrei de afaceri 
2011/2007 (%) 

Comerţ auto 123 -1,84 

Comerţul cu ridicata 87 15,87 

Comerţul cu amânuntul 386 18,58 

COMERŢ 596 14,31 

Sursa -  Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Productivitatea activităţilor comerciale este cea mai mare comparativ cu celelalte 

activităţi economice specifice municipiului Suceava. La acest rezultat contribuţia principală 

revine comerţului cu ridicata, el având şi cea mai mare dinamică a cifrei de afaceri  între 

tipurile de comerț practicat.  

Tabelul nr. 17  - Activităţile comerciale - productivitatea muncii în 2011 şi dinamica sa în anul 2011 

comparativ cu 2007 

  Productivitatea muncii 

2011 (Ron) 

Dinamica productivitatii muncii 

2011/2007 (%) 

Comerț auto 151284,0 -15,20 

Comerțul cu ridicata 371675,4 9,31 

Comerțul cu amânuntul 129425,4 4,14 

COMERT 199305,7 2,17 

Sursa -  Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Per ansamblu evoluţia productivităţii muncii este foarte mică şi se datorează în 

mare parte scăderii eficienţei utilizării forţei de muncă salariate ocupată în comerţul auto (-

15,20%).  

Figura nr. 24 - Evoluţia structural a profitului net din comerţ, anul 2011 comparativ cu 2007 
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Sursa-  Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Spre deosebire de alte activităţi, comerţul reuşeşte să păstreze în ultimii ani un sold 

pozitiv al profitului net deşi valoarea acestuia este mai mică în ultimul an de raportare al 

informaţiilor financiare comparativ cu anul 2007.   

Cei mai importanţi agenţi economici din activităţile comerciale sunt DEFEL COM 

SRL, HARIVEX COM SRL, LIDER C.M.C. SRL, PRIMAGRA SRL, REVINE IMPEX SRL. 

 Aceste firme sunt active în comerţul cu ridicata al băuturilor, produselor chimice şi 

materialului lemnos 

Comerţul este şi va rămâne în continuare o activitate importantă în economia 

municipiului Suceava. Deşi au o fluctuaţie destul de importantă datorită specificului lor, 

activităţile comerciale beneficiază de flexibilitate şi totodată de o rată de înlocuire 

superioară altor activităţi având în vedere că  cele mai multe start-up-uri nu necesită o 

investiţie prea mare.  

 

Serviciile  

Activităţile de servicii au devenit în ultimii ani domeniul către care se îndreaptă cele 

mai multe noi iniţiative de afaceri. Paleta de servicii nou-apărute este din ce în ce mai 

diversificată şi se adresează atât nevoilor venite din partea firmelor cât şi a celor venite din 

partea populaţiei.  

În anul 2011, în municipiul Suceava activau 1624 de agenţi economici având ca 

domeniu de activitate principal oferirea de servicii.  
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Figura nr. 25 - Structura salariaţilor din activităţile de servicii, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

În economia locală firmele din servicii sunt cele mai numeroase având o proporţie 

de cca. 44 procente în totalul firmelor din municipiul Suceava. 

După activităţile industriale, serviciile reprezintă a doua activitate ca proporţie în 

numărul total de salariaţi din mediul economic privat al municipiului Suceava.  

Din cei 1960 de salariaţi din servicii cei mai mulţi sunt ocupaţi în servicii sociale şi 

administrative (32%), în servicii pentru transport (23,78%) şi într-o proporţie de cca 15% 

în servicii pentru turism şi servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice.  

Cifra de afaceri din servicii se realizează într-o pondere importantă, de cca. 40%, 

din serviciile de transport. În proporţii relativ egale participă la formarea cifrei de afaceri 

serviciile sociale şi administrative (16,56%), serviciile pentru turism (13,22%), serviciile 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11,82%) şi serviciile de tranzacţii imobiliare (11,03%).  

În ceea ce priveşte serviciile financiare, acestea sunt cele mai slab dezvoltate tipuri 

de servicii din municipiul Suceava. 
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Figura nr. 26 - Structura cifrei de afaceri din activităţile de servicii, 2011 

 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Dinamica salariaţilor în perioada 2007-2011 evidenţiază o evoluţie pozitivă şi o 

creştere a numărului total al acestora cu 70 de procente în anul 2011 comparativ cu anul 

2007. 

Cele mai multe locuri de muncă sunt create în această perioadă în serviciile sociale 

şi administrative (+602) şi în serviciile de transport (+568).  

În cazul celor două activităţi se înregistrează şi cea mai mare creştere a valorii cifrei 

de afaceri, după cum se observă din datele prezentate în tabelul următor. 

Serviciile financiare sunt singurele servicii care în perioada recentă suferă o 

restructurare importantă evidenţiată atât în scăderea numărului de salariaţi cât şi în 

reducerea cu aproximativ 32 de procente a cifrei de afaceri.   

Tabelul nr. 18  - Dinamica salariaţilor şi a cifrei de afaceri din servicii 

  Dinamica salariaților 2011-2007 

(număr) 

        Dinamica cifrei de afaceri                

        2011/2007 (%) 

Servicii de transport 568 166,25 

Servicii pentru turism 213 24,06 

Servicii de informații si 

comunicații 

50 9,06 

Servicii financiare -49 -31,89 

Servicii de tranzacții 
imobiliare 

173 70,30 

Servicii profesionale, 

științifice si tehnice 

67 4,78 

Servicii sociale si 
administrative 

602 98,82 

SERVICII 1624 70,23 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Productivitatea muncii activităţilor de servicii este destul de redusă comparativ cu 
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productivitatea muncii celorlalte activităţi economice.  

Tabelul nr. 19  Productivitatea muncii şi dinamica productivităţii muncii în servicii 

  Productivitatea muncii 
2011 (Ron) 

Dinamica 
productivității muncii 

2011/2007 (%) 

Servicii de transport 143490,0 63,51 

Servicii pentru turism 73316,7 -3,99 

Servicii de informații si comunicații 82069,4 -4,92 

Servicii financiare 51263,7 8,33 

Servicii de tranzacții imobiliare 170589,8 -16,87 

Servicii profesionale, științifice si 
tehnice 

62851,1 -2,36 

Servicii sociale si administrative 43662,2 38,43 

SERVICII - total 84414,2 25,57 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Structura productivităţii muncii evidenţiază eficienţă în utilizarea resursei umane în 

cazul serviciilor de tranzacţii imobiliare, în serviciile pentru transport şi în serviciile de 

informaţii şi comunicaţii şi mai o productivitate mai mică în serviciile financiare şi în 

serviciile profesionale, ştiinţifice şi tehnice.  

 

Turismul  - potenţial şi infrastructură  

Potenţialul turistic al municipiului Suceava constituie una din cele mai importante 

resurse ce pot fi valorificate pe termen lung în economia locală.  

Resursele turistice naturale şi antropice, dar şi funcţia de centru urban pricipal al 

judeţului Suceava, pot avea o contribuţie importantă în a realiza din municipiul Suceava un 

punct de atracţie important în vestita zonă a Bucovinei.  

Resurse turistice 

Resursele turistice ale municipiului Suceava reprezintă în primul rând mărturii ale 

vechii civilizaţii  a locului. Între atracţiile principale ale municipiului Suceava se înscriu:  

▪ Hanul Domnesc – una din cele mai vechi construcţii civile ale oraşului ce datează  

de la începutul sec. Al XVII-lea; 

▪ Monumentele de arhitectură religioasă – Bisericile Sf.Gheorghe, Sf. Dumitru, 

Mănăstirea Teodoreni, Biserica “Învierea Domnului”, Biserica “Nașterea Sf. Ioan 

Botezătorul” și Mirăuţi; 

▪ Complexul arhitectural Zamca; 

▪ Complexul muzeal “Bucovina” care include Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, 

Muzeul de Științe ale Naturii şi Muzeul de Etnografie si Artă Populară; 

▪ Fondul documentar memorial “Simeon Florea Marian”; 

▪ Cetatea de Scaun a Sucevei; 
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▪ Ruinele Curţii Domnești. 

O parte din atracţiile turistice prezente pe teritoriul municipiului Suceava sunt 

clasificate ca monumente istorice.  

Conform legii 422 din 2001 monumentele istorice se clasează astfel: 

- in grupa A - monumentele istorice de valoare națională şi universală; 

- in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural 

local.  

Conform legii există următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile 

situate suprateran, subteran si subacvatic definite astfel:  

- monument - construcţie sau parte de construcţie, împreuna cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte 

integrantă din acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, 

împreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice 

semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 

religios, social, ştiinţific sau tehnic; 

- ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 

urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreuna cu terenul aferent 

formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-istorica 

semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 

etnografic, religios, social, științific sau tehnic; 

- sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru natural 

care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 

urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al 

peisajului cultural3. 

Monumentele istorice pot aparţin fie domeniului public sau privat al statului, al 

județelor, oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau 

juridice. 

În lista monumentelor istorice ale României, pentru municipiului Suceava sunt 

listate 75 de poziții aparținând unor obiective sau ansambluri istorice, iar dintre acestea 45 

sunt încadrate în grupa valorică A. 

Potenţialul turistic natural cât şi antropic al municipiului Suceava, permite 

practicarea a numeroase forme de turism, astfel: 

• Turismul istoric în legătură cu următoarele obiective: 

- Cetatea de Scaun, una dintre cetăţile glorioase româneşti, construită în timpul 

domniei lui Petru I Muşat;  

 
3 Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
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- Cetatea Şcheia, aflată pe dealul Zamca;  

- Curtea Domnească, situată în perimetrul vechiului oraş medieval;  

- Hanul Domnesc - situat în partea centrală a municipiului, una dintre cele mai 

vechi construcţii civile din oraş (sfârşit de secol al XVI-lea);  

• Turismul religios în legătură cu următoarele obiective: Biserica Mirăuţi, 

Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Mănăstirea Teodoreni, Mănăstirea Zamca, 

Mănăstirea Hagicadar, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf.Vineri, Biserica 

Beizadelelor, Biserica Sf. Ilie etc.  

•  Turismul cultural în legătură cu următoarele obiective:  Muzeul Naţional al 

Bucovinei; Muzeul Satului din Bucovina; Casa Culturii Suceava; Casa memorială 

Simeon Florea Marian;  

• Turismul de recreare şi agrement susţinut de  tradiţia culinară  specifică zonei 

bucovinene, târguri, festivaluri şi spectacolele organizate în municipiu; 

• Turismul ştiinţific în legătură cu  Universitatea „Ştefan cel Mare”; Planetariul 

Suceava; Staţiunea de Cercetare Agricolă  

• Turismul de afaceri prin organizarea de evenimente specifice intereselor urmărite 

de mediului antreprenorial şi de potenţialii investitori; 

• Turismul sportiv susţinut prin facilităţi precum: Stadionul municipal „Areni”, 

Patinoarul artificial, parcul dendrologic „Şipote”, Ştrandul din zona Iţcani, Sala 

Sporturilor „Unirea”, Sala de Sport a Liceului cu Program Sportiv Suceava.  

Tabelul nr. 20  - Parcurile de agrement şi monumente ale naturii de pe teritoriul municipiului Suceava 

Zonă Denumire Funcţie Regim juridic 

Zona centrală Parcul central parc dendrologic stat 

Zona Cacaina Parcul dendrologic 

Şipote 

parc dendrologic stat 

Zona Petru Rareş Parcul Curţii Domneşti parc dendrologic stat 

Zona Ştefan cel Mare Parcul Judecătoriei parc dendrologic stat 

Zona Muzeului de 

Ştiinţe ale Naturii 

Fagul roşu, Fagus 

silvatica 

monument al naturii, 

specie rară 

stat 

Sursa – Primăria Municipiului Suceava 

Infrastructura pentru turism 

Municipiul Suceava îndeplineşte, pe lângă alte funcţiuni, şi rolul de centru de cazare 

şi orientare turistică din judeţul Suceava.  

Infrastructura pentru turism din municipiul Suceava este reprezentată în principal 

de hoteluri de două, trei şi patru stele, dar şi de pensiuni, vile sau apartamente de închiriat  

totalizând 524 de unităţi clasificate cu o capacitate de cazare de 1057 de spaţii.  

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare clasificate din  municipiul 

Suceava reprezintă cca. 10% din cele prezente pe teritoriul judeţului. Ponderea nu este una 

foarte importantă acest lucru se datorează atractivităţii turistice a numeroase locuri de pe 

teritoriului judeţului Suceava şi existenţei unei infrastructuri de cazare distribuită spaţial în 
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aceste puncte de interes. 

Cele mai numeroase unităţi de cazare clasificate sunt structurile hoteliere. În 

municipiul Suceava, în 2013, există 8 hoteluri clasificate totalizând un număr de 431 de 

spaţii şi o capacitate de cazare de 861 de locuri. 

Cele mai multe dintre hoteluri sunt de trei şi patru stele, există însă şi două hoteluri 

de patru stele.  

Tabelul nr. 21  - Hoteluri clasificate, mai 2013 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

Pensiunile turistice clasificate din municipiul Suceava sunt în număr de şase şi 

totalizează un număr de 66 de spaţii şi o capacitate de cazare de 139 de locuri.  

Tabelul nr. 22  - Pensiuni turistice clasificate, mai 2013 

Tip unitate Nume unitate Categorie Numar 
spatii     

Numar 
locuri 

PENSIUNE TURISTICĂ BI-COM 3 STELE 15 30 

PENSIUNE TURISTICĂ BRANDUSA 3 STELE 11 22 

PENSIUNE TURISTICĂ LEAGANUL BUCOVINEI 2 STELE 9 19 

PENSIUNE TURISTICĂ MARC 2 STELE 15 33 

PENSIUNE TURISTICĂ RAPSODIA 4 STELE 6 12 

PENSIUNE TURISTICĂ SCORPION 3 STELE 10 23 

TOTAL CAPACITATE CATEGORIE 

PENSIUNE TURISTICA 

    66 139 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

Tabelul nr. 23  - Alte tipuri de unităţi turistice clasificate, mai 2013 

Tip unitate Nume unitate Categorie Număr spatii     Număr locuri 

VILA ALICE 4 STELE 11 19 

VILA CASA DE OASPETI  4 STELE 10 20 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA DIN BUCOVINA 2 STELE 2 4 

HOSTEL IRINE'S 1 STEA 3 10 

APARTAMENTE DE ÎNCHIRIAT UNION 3 STELE 1 4 

Tip unitate Nume unitate Categorie Numar 

spatii     

Numar 

locuri 

HOTEL ALBERT 2 STELE 63 135 

HOTEL BUCOVINA SEVERIN 2 STELE 84 160 

HOTEL CONTINENTAL 3 STELE 62 128 

HOTEL GLORIA 3 STELE 32 60 

HOTEL IMPERIUM 4 STELE 70 140 

HOTEL ORIZONT 2 STELE 36 86 

HOTEL SONNEN HOF 4 STELE 48 96 

HOTEL ZAMCA 3 STELE 36 56 

TOTAL CAPACITATE CATEGORIE HOTEL     431 861 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

75 
 

TOTAL CAPACITATE ALTE 
STRUCTURI DE CAZARE 

    27 57 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

În ceea ce priveşte infrastructura pentru alimentaţie public, în municipiul Suceava 

există 22 de astfel de unităţi ce asigură un număr total de 3676 locuri la mese.  

Cele mai multe astfel de unităţi de alimentaţie public sunt clasificate ca restaurante 

clasice. Acestea sunt în număr de 14 şi asigură 3131 locuri la mese. 

Tabelul nr. 24  - Unităţi de alimentaţie publică clasificate, mai 2013 

Tip unitate Denumirea unităţii Categoria Număr 
locuri 

Operator economic 

RESTAURANT 

CLASIC 

ADMIRAL 3 STELE 480 SC ADMIRAL TRADING SRL 

RESTAURANT 
CLASIC 

ALBERT 3 STELE 420 SC HOTEL ALBERT SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

BRANDUSA 2 STELE 0 SC AMO-BRANDUSA COM 

SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

BUCOVINA 2 STELE 250 SC BUCOVINA TURISM 

SEVERIN SA 

RESTAURANT 
CLASIC 

CAPRIOARA 2 STELE 300 SC M-TOTAL-M SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

CONTINENTAL 3 STELE 140 SC CONTINENTAL HOTELS 

SA S.S. 

RESTAURANT 
CLASIC 

CRISTINA 3 STELE 40 SC MORO VIPAL PREST SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

GLORIA 3 STELE 306 APPS R.A. SUC SUCEAVA 

RESTAURANT 

CLASIC 

ISA 2 STELE 80 SC RITMIC COM SRL 

RESTAURANT 
CLASIC 

ORIZONT 2 STELE 45 SC GECRIS BUCOVINA SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

RADU 2 STELE 250 SC RADU SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

SCORPION 2 STELE 120 SC REFLEX IMPEX SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

TOACA BELLEVUE 4 STELE 250 SC ELLITE-TOUR SRL 

RESTAURANT 

CLASIC 

ZAMCA 3 STELE 450 SC MER-DUM SRL 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

Tabelul nr. 25 - Alte unităţi de alimentaţie public clasificate, mai 2013 

Tip unitate Denumirea unităţii Categoria Număr 

locuri 

Operator economic 

BAR DE ZI ALBERT 2 STELE 40 SC HOTEL ALBERT SRL 

Bistrou CONTINENTAL 3 STELE 100 SC CONTINENTAL HOTELS 
SA S.S. 

FAST FOOD CRISTINA 

RESTAURANTE 

3 STELE 130 SC CRISTINA 

RESTAURANTE SRL 

FAST FOOD KFC 3 STELE 25 SC US FOOD NETWORK SA 

BUFET BAR MARC 2 STELE 40 SC PRO-BENZ SRL 

FAST FOOD MC DONALD'S 3 STELE 130 SC CRISTINA 
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RESTAURANTE SRL 

FAST FOOD SNACK BAR HEI 
SUCEAVA 2 

2 STELE 30 SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SA 

BAR DE ZI TOACA BELLEVUE 4 STELE 50 SC ELLITE-TOUR SRL 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

Pe lângă restaurantele clasice, în municipiul Suceava există şi alte unităţi de 

alimentaţie publică clasificate de două, trei şi patru stele, cu o capacitate de 545 de locuri 

la mese. 

Cele mai numeroase astfel de unităţi de alimentaţie publică sunt restaurante de tip 

fast-food.  

În ceea ce priveşte infrastructura de promovare a serviciilor pentru turism, 

municipiul Suceava beneficiază de prezenţa unui Centru de Informare Turistică, acesta 

având un rol important şi direct în acţiuni de prezentare a atracţiilor turistice ale 

municipiului, dar şi de activitatea celor 45 de agenţii de turism clasificate conform legislaţiei 

în vigoare. 

Tabelul nr. 26  - Agenţiile turistice licenţiate din municipiul Suceava, iunie 2013 

Denumirea agenţiei Operator economic 

ACCESS TRAVEL SC ACCESS TRAVEL SRL 

ADICRIS TRANS SC ADICRIS TRANS SRL 

ALEX TOURS SC ALEX TOURS SRL 

ALEX TOURS SC ALEX TOURS SRL 

APOLODOR TOUR SC ECO LINE 7 SRL 

AVALON HOLIDAY SC AVALON HOLIDAY SRL 

AXA TRAVEL II TRACIU SEBASTIAN GIGI 

BEST TRAVEL BUCOVINA SC BEST TRAVEL&ACT SRL 

BILCO TRAVEL AGENCY SC BILCO TRADING SRL 

BUNA VESTIRE SC AXION EST SRL 

CASA ALBA SC HOLDING BIT TELECOM SRL 

DENISS HOLIDAY SC DENISS TOUR SRL 

DREAM TRAVEL SC INTERRA CONSULTING SRL 

DUAL TURISM SC DUAL TURISM SRL 

ECO HOLIDAY SC AFINE COMPANY SRL 

ECO TRAVEL SC ECO DESIGN SRL 

EXIMTUR SC EXIMTUR SRL 

FILADELFIA SC FILADELFIA SRL 

GENERAL TURISM SC EUROCREDIT SRL 

GLOBAL TOUR II MUSAT RARES ANDREI 

HELLO TRAVEL AGENCY SC N.T.M.ADVERTISING SRL 

IAKIUS TURISM SC IAKIUS TURISM SRL 

IASAIR TRAVEL SC IASAIR EXPRESS SRL 

IASON TURISM SC IASON TURISM SRL 

INSTANT TRAVEL AND TOURS SC INSTANT PREST SRL 

JUVENTUS TRAVEL & SERVICES SC JUVENTUS TRAVEL & SERVICES 

LIFE TOUR SC BASIC WAY SRL 

MERIDIAN TOUR SC ROVGAR SRL 

MILLENIUM TOUR SUCEAVA SC SUCEAVA MILLENIUM 3 SRL 
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Denumirea agenţiei Operator economic 

MIRO INTERNATIONAL TOUR'S SC MEGATRANS SRL 

MONNY TRAVEL I.I. MARIN V. ALINA-MONICA 

NET BUCOVINA SC DECOSTYLE RYANNA SRL 

OXENTIA TOURISM SC OXENTIA MANAGEMENT SRL 

PARALELA 45 SC BIGEVENTS SRL 

ROSIM TRAVEL SC ROSIM NORD SRL 

SIMPLY TRAVEL SC BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SL 

SIMPLY TRAVEL SC BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SL 

SIND ROMANIA SC SIND ROMANIA S.R.L. 

TOURING EUROPABUS SC TOURING EUROPABUS ROM. SRL 

TRANS DASIRALI SC TRANS DASIRALI SRL 

TRAVIS TOURISM SC NORD-TOUR SRL 

TURIST CLASS SC TURIST CLASS SRL 

WEST TRAVEL SC WEST TRAVEL SRL 

WEST TRAVEL SC WEST TRAVEL SRL 

Sursa – Autoritatea Naţională pentru Turism 

Evoluţia înnoptărilor în structurile de primire turistică din municipiul Suceava 

descrie un trend negativ înregistrându-se o scădere cu 15,42 procente în numărul 

înnoptărilor în anul 2012 comparativ cu anul 2007. Tendinţa înregistrată la nivel judeţean 

pentru aceeaşi perioadă este de creştere uşoară cu aproape 10%  

Ponderea înnoptărilor în municipiul Suceava se modifică în aceste condiţii de la 

23,55% în anul 2007 şa 18,18% în anul 2012.  

Figura nr. 27 - Evoluţia înnoptărilor în municipiul şi judeţul Suceava în perioada 2007-2012 

 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică 

Tabelul nr. 27  - Înnoptări pe tipuri de structuri turistice în perioada 2007-2012 

Structuri turistice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hoteluri 108863 128723 108178 92912 106919 95018 

Hosteluri x x x 75 508 1775 
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Hoteluri apartament x x 353 x x x 

Vile turistice 4149 2971 1735 1344 1700 2487 

Pensiuni turistice 12990 10059 5629 6614 8250 7287 

Sursa – Institutul Naţional de Statistică 

În ceea ce priveşte situaţia înnoptărilor pe categorii de structuri de primire turistica 

se constată o preferinţă pentru înnoptările în cadrul hotelurilor. Hotelurile atrag cca. 89% 

din totalul numărului de înnoptări înregistrate în structurile de primire turistică din 

municipiul Suceava.  

Serviciile pentru turism au luat un avânt important în ultimii ani, lucru remarcat 

prin indicatorii economici ai firmelor din domeniu.  

Pe de altă parte, deşi obiectivele turistice ale oraşului reprezintă valori inestimabile 

ale patrimoniului istoric şi cultural al României şi nu numai, indicatorii privind ocuparea în 

cadrul structurilor de cazare turistică se situează pe un trend descendent.  

Revigorarea turismului este necesar a fi considerată o prioritate în politica de 

dezvoltare viitoare a municipiului.  

 

2.5.6. Mediul investiţional   

Mediul  investiţional al municipiului Suceava a cunoscut o accelerare şi un interes 

crescând din partea investitorilor în ultimii ani. Cel mai concret se observă această situaţie 

în creşterea numărului de firme nouă înfiinţate în ultimii cinci ani comparativ cu media 

înregistrată înainte de anul 2007, pentru perioada de după 1990. 

Cele mai multe investiţii se realizează în ultimii ani în activităţile comerciale şi de 

servicii, în construcţii, dar şi în industria energetică, textilă, chimică  şi cea extractivă.  

Activităţile comerciale în care se înfiinţează cel mai mare număr de firme sunt cele 

ale comerţului cu amănuntul, iar în servicii cele profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi cele 

sociale şi administrative sunt create cel mai adesea. 

Serviciile nou apărute sunt diverse şi se adresează nevoilor în creştere pentru  

consultanţă, promovare, transport, sănătate, îngrijire copii ş.a.  

Cei mai importanţi investitori din economia municipiului Suceava provin din 

activităţile industriale şi în primul rând din ramura producătoare de celuloză şi hârtie. 

Această ramură industrială a devenit în timp o marcă a municipiului Suceava, iar 

specializarea dobândită în timp şi  aportul resursei umane implicate, a contribuit la poziţia 

obţinută în economia locală. 
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Tabelul nr. 28  - Cei mai importanţi investitori din municipiul Suceava, 2011 

Agentul economic                                         Activitatea economică 

AMBRO SA Industria celulozei şi hârtiei 

TERMICA SA Industria energetică 

BETTY ICE SRL Industria alimentară 

GENERAL CONSTRUCT SRL Construcții 

DUO MAT SRL Industria chimică 

DEFEL COM SRL Comerț cu ridicata 

HARIVEX COM SRL Comerț cu ridicata 

ACET SA Distribuția apei şi gestionarea deșeurilor 

TEST PRIMA SRL Construcții 

CON BUCOVINA SA Construcții 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Dintre firmele înfiinţate după anul 2006, unele dintre cele mai rentabile sunt cele 

din serviciile de transport şi turism.  

Cei mai  importanţi angajatori în municipiul Suceava sunt cei din industrie şi 

îndeosebi din distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor, din industria energetică, alimentară, 

textilă, dar şi din activităţile de construcţii. 

Tabelul nr. 29  - Cei mai importanţi angajatori din municipiul Suceava, 2011 

Agentul economic                                                     Activitatea economică 

ACET SA Distribuția apei si gestionarea deșeurilor 

TERMICA SA Industria energetică 

BETTY ICE SRL Industria alimentară 

AMBRO SA Industria celulozei şi hârtiei 

GENERAL CONSTRUCT SRL Construcții 

MODIN SA Industria textilă 

DENIS SRL Industria textilă 

TEST PRIMA SRL Construcții 

LOIAL IMPEX SRL Construcții 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Servicii de transport 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Investiţiile străine în municipiul Suceava sunt destul de slab reprezentate. Din cele 

3727 de firme, doar 154 sunt constituite cu aport de capital străin.  

Din cele 154 de firme cu capital străin 66 sunt înfiinţate înainte de anul 2007 şi 89 

după anul 2007, inclusiv.  

Tabelul nr. 30  - Numărul firmelor cu capital străin pe activităţi economice, 2011 

  Firme cu capital strain 
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Agricultura 0 

Silvicultura 1 

Piscicultura   

Industrie 34 

Construcții 7 

Comerț 53 

Servicii  59 

TOTAL  154 

Sursa – Prelucrări după baza de date BorgDesign 

Salariaţii angajaţi în cadrul firmelor cu capital străin sunt în număr de 1759 şi 

reprezintă puţin peste 8% din totalul salariaţilor ocupaţi în mediul economic privat.  

Rezultatele economice produse de aceste firme se situează la nivelul a 13,85% din 

cifra de afaceri totală a municipiului Suceava.  

Această diferenţă de structură se explică printr-o utilizare eficientă a forţei de 

muncă din cadrul acestor firme, dar şi printr-un nivel superior firmelor româneşti în ceea ce 

priveşte capitalul tehnic. 

Mediul investiţional remarcă în ultimii ani un interes crescând pentru stabilirea de 

firme pe teritoriul municipiului Suceava. Tendinţa nu prezintă însă un reviriment deosebit ci 

mai degrabă unul moderat, economia locală fiind încă limitată în dezvoltarea sa de perioada 

mai dificilă prin care trece economia naţională.  

Investiţiile străine, deşi puţin numeroase, contribuie într-o pondere importantă în 

economia locală şi manifestă o evoluţie pozitivă, un semnal în acest sens fiind faptul că o 

treime din totalul firmelor cu capital străin sunt înfiinţate după anul 2010. 

O mare parte din firmele cu capital străin nou-înfiinţate activează în domeniul 

activităţilor comerciale şi de servicii. 

 

2.5.7. Infrastructura de sprijin a afacerilor 

Infrastructura pentru afaceri nu este foarte bine dezvoltată în municipiul Suceava. 

Cea mai importantă prezenţă şi activitate este asigurată în sprijinul întreprinzătorilor de 

către Camera de Comerț şi Industrie Suceava.  

Serviciile oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Suceava vizează consultanţa de 

afaceri, parteneriatele internaţionale, arbitrajul comercial, informaţii de afaceri, formarea şi 

perfecţionarea profesională, promovare în cadrul târgurilor şi expoziţiilor organizate, 

servicii pentru prezentări de firme şi alte evenimente de promovare a mediului de afaceri 

sucevean.  

Centrul Economic Bucovina, Suceava  

Deşi se situează pe teritoriul administrativ al oraşului Salcea, Centrul Economic 

Bucovina Suceava a fost finanţat prin programul PHARE CES 2006, fiind implementat de  
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către Primăria Municipiului Suceava, şi inaugurat în noiembrie 2006. Sectoarele ţintă vizate 

de Centru sunt: industria IT, industria prelucrării lemnului, industria uşoară, industria 

alimentară, turismul, industria artizanală, cercetare. 

Centrul oferă mai multe facilităţi agenţilor economici interesaţi şi anume: centru 

expoziţional, parc industrial şi incubator de afaceri.  

 

2.6. Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

2.6.1. Evoluţia populaţiei 

Descrierea evoluţiei populaţiei Municipiului Suceava s-a realizat folosind datele 

furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin baza de date Tempo On-line – serii de 

timp, Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor (1992, 2002), precum şi alte 

date statistice obţinute de la diferite instituţii publice judeţene (Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică). Descrierea evoluţiei populaţiei 

şi analiza potenţialului demografic al Municipiului Suceava sunt realizate comparativ cu cele 

ale populaţiei de la nivelul judeţului Suceava şi cu mediile urbane ale regiunii de dezvoltare 

Nord-Est şi României. Compararea valorilor tuturor indicatorilor cu mediile contextului 

suprateritorial arată cât de critică sau avantajoasă este poziţia municipiului faţă de restul 

UAT - urilor din judeţ sau din regiune, care este influenţa sa ca pol urban de dezvoltare şi 

care ar fi problemele cu care se confruntă sau care sunt atuurile privind potenţialul său 

demografic. 

Conform statisticilor oficiale din anul 2011, populaţia Municipiului Suceava era de 

106682 locuitori, ceea ce reprezintă 15% din populaţia totală a judeţului Suceava şi 35.2% 

din populaţia urbană a aceluiaşi judeţ. 

Tabelul nr. 31  - Populaţia totală a Municipiului Suceava în anul 2011, în context suprateritorial 

Municipiul Suceava 
Populaţie totală 

% populaţie Suceava din total 

judeţ şi total regiune 

106682 - 

Judeţul Suceava 708933 15% 

Regiunea Nord Est 3695831 3% 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Analiza datelor furnizate de recensăminte arată că populaţia a avut o evoluţie 

ascendentă în perioada 1966-2002, volumul populaţiei municipiului sporind cu peste 77 mii 

de locuitori în intervalul celor 36 de ani. Dat fiind faptul că populaţia oraşului analizat 

reprezintă mai mult de o treime din totalul populaţiei judeţului Suceava este foarte 

probabilă o evoluţie demografică cu trenduri specifice trendului general judeţean.  

Dacă la nivelul întregului judeţ creşterea populaţiei în perioada amintită se face mai 

ales pe seama municipiului reşedintă, în perioada dintre ultimele două recensăminte 

scăderea populaţiei are un caracter mai accentuat la nivelul municipiului Suceava, 

comparativ cu evoluţia întregului judeţ (vezi Tabelul 32).  
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Tabelul nr. 32  - Volumul populaţiei Municipiului Suceava – evoluţie la recensăminte 

Recensământ: 1992 2002 2011 Dinamică 

Frecvenţe absolute 2002/1992 2011/2002 

Municipiul Suceava 114462 105865 86282 92,5% 81,5% 

Judeţul Suceava  701830 688435 614451 98,1% 89,3% 

Sursa: DJS Suceava, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 1992, 2002 şi 2011  

Pe intervalul 1992 – 2002 populaţia oraşului scade mai accentuat decât populaţia 

judeţeană în general, cu o diferenţă de aproape 6 puncte procentuale (-7,5% comparativ 

cu -1,9%). Cu alte cuvinte avem o scădere de populaţie în judeţul Suceava pe intervalul 

1992 – 2002, între cele două recensăminte, mai intensă în municipiul reşedinţă, în timp ce 

pe intervalul 1966 – 1992 volumul populaţiei a crescut, mai ales în mediul urban al 

judeţului. 

Figura nr. 28 - Evoluția populației Municipiului Suceava comparativ cu populația județului Suceava, 

în perioada 1990-2011 

 

Sursa: DRS Suceava, Fişa Localităţii şi baza de date TEMPO online a INSSE 

La nivel judeţean, populaţia continuă sa scadă până în anul 2005, crescând apoi cu 

un ritm constant începând cu anul 2006, iar în oraşul Suceava populaţia crește ușor  în 

volum, cu un ritm mai lent faţă de creșterea manifestată în  context suprateritorial (vezi 

figura de mai sus, cu evoluţia populaţiei judeţene pe axul secundar) pe intervalul ultimilor 

8 ani. La jumătatea anului 2011 populaţia oraşului a fost cu 2,8% mai mică, faţă de cea 

înregistrată la recensământul din 2002, ajungând la 106 mii locuitori, iar la nivelul 

întregului judeţ ea a scăzut cu 4,2%, ajungând la 709 mii locuitori, în aceeaşi perioadă.  

Evoluţia detaliată pe ani consecutivi, după anul 1990, arată că a existat un punct 

critic în dinamica populaţiei oraşului, anii 2001-2002, când numărul de locuitori stabili s-a 

diminuat cu 5,5% faţă de anul precedent. După acest momente (vezi figura de mai jos) 

trendul întregii perioade analizate a fost unul de scădere constantă a populaţiei, în medie 

cu 0,7 procente pe an pentru următorii 5 ani, trend reluat în 2010, când populația scade 
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până în 2011. 

Figura nr. 29 - Evoluția populației în perioada 1990 – 2011  

 

Sursa: DJS Suceava, Fişa Localităţii 

În  concluzie, urmărind evoluţia populaţiei în ultima perioadă, se observă o creştere 

în prima parte a perioadei de după 1991, ca apoi, după 1998 să se instaleze o ușoară 

descreştere. În anul 1998 se înregistrează cel mai mare număr de locuitori, după care 

evoluţia populaţiei intră pe un trend descendent. Tendinţa generală a ritmului mediu anual 

în ultimii 4 ani a fost de creştere, însă din 2011 se instalează din nou trendul descrescător. 

 

Densitatea populaţiei  

În 2011, densitatea populaţiei judeţene urbane era de 214 locuitori/km². Municipiul 

Suceava ocupă o suprafaţă de 52 km², reprezentând circa 0,6% din suprafaţa judeţului 

Suceava şi circa 3,7% din suprafaţa sa urbană. Datorită scăderii continue a volumului 

populaţiei zonei în perioada 2002 – 2006 a scăzut în acelaşi ritm şi densitatea populaţiei de 

la 2261 locuitori/km² în 2002 la 2048 locuitori/km² în 2006. Valoarea mare a densităţii, de 

2052 locuitori/km² în 2011, demonstrează importanţa municipiului atât în rândul UAT 

urbane din Regiunea Nord-Est, cât şi în în rândul UAT urbane din ţară (vezi tabel 33). Astfel 

se confirmă poziţia municipiului în reţeaua naţională de localităţi, ca localitate de rang II, 

potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional, secţiunea a IV-a “Reţeaua de localităţi“, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Tabelul nr. 33  - Densitatea populaţiei municipiului Suceava în context suprateritorial, 2011 

România 

Total 

/urban 

Suprafaţă 

(km2) 

Populaţie 

2011 

Densitate 

locuitori/ km2 

total 238391 21354396 90 

urban 30755 11727153 381 

Regiunea 

Nord - Est 

total 35762 3695831 103 

urban 3433 1587203 462 
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Judeţ 

Suceava 

total 8553 708933 83 

urban 1412 302736 214 

Municipiul Suceava 52 106682 2052 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

 

2.6.2. Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă 

Distribuţia populaţiei municipiului pe sexe reflectă un relativ echilibru între ponderea 

populaţiei feminine şi a celei masculine. Comparând distribuţia populaţiei pe sexe înregistrată 

în context suprateritorial în mediile urbane, observăm că municipiul Suceava se apropie de 

valorile la nivel naţional, menţinând diferenţa specifică mediului urban al teritoriului nostru, 

cu un număr de femei uşor superior celui al bărbaţilor.  

Tabelul nr. 34  - Distribuţia populaţiei urbane pe sexe în context suprateritorial în 2011 

Sexe Romania 

Regiunea NORD-

EST 

Judet 

Suceava 

Municipiul 

Suceava 

Masculin 47.7% 47.9% 48.4% 47.8% 

Feminin 52.3% 52.1% 51.6% 52.2% 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Se poate vorbi de o uşoară tendinţă de feminizare a populaţiei, deoarece în urmă 

cu 10 ani femeile reprezentau 51,9%  din populaţie în municipiul Suceava, iar la nivelul 

întregului judeţ ponderea acestora era de 51,2%. Raportul de masculinitate (număr de 

bărbaţi la 100 femei) avea în 2011 la nivelul zonei studiate valoarea de 91,8 fiind uşor 

inferior celui calculat pentru urbanul judeţului Suceava, care indica 91,6 bărbaţi la 100 de 

femei.  

Pentru a analiza evoluţia unei populaţii este necesar să cunoaştem structura ei pe 

vârste precum şi principalii indicatori ai mişcării naturale (natalitate şi mortalitate) şi ai 

mişcării migratorii (sosiri şi plecări).  

Datele evidenţiază pentru anul 2000 în municipiul Suceava următoarea distribuţie 

pe principalele grupe de vârstă: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani reprezenta 

19,7% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 74,2%, iar cei cu vârste de 

peste 65 de ani – vârstnicii -  reprezentau 6,1%. Până în anul 2010 structura pe vârste se 

modifică, prin creşterea ponderii de adulţi şi vârstnici şi scăderea numărului de copii.  

Tabelul nr. 35  - Evoluţia populaţiei pe sexe şi grupe principale de vârstă în anul 2010, faţă de anul 

2000, comparativ cu mediul urban al judeţului (%) 

Grupe principale de 

vârstă 
0 –14 ani 15 – 64 ani 65 şi peste 

Nivel 

teritorial 
Sexe 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
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Municipiul 

Suceava 

Femei 11306 (100%) -34.3 44904 (100%) -4.7 4029 (100%) 41.4 

Bărbaţi 11879 (100%) -31.6 42393 (100%) -7.4 3104 (100%) 29.3 

Total 23185 (100%) -32.9 87297 (100%) -6 7133 (100%) 36.2 

 

Judeţul 

Suceava 

Femei 33707 (100%) -28.5 71372 (100%) -2.8 17252 (100%) 17.7 

Bărbaţi 35029 (100%) -26.8 69207 (100%) -1.9 12971 (100%) 9.6 

Total 

68736 (100%) -27.6 

140579 

(100%) -2.4 30223 (100%) 14.2 

Sursa primară de date: Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, Fişa 

localităţii 2010 

Scăderea populaţiei de 0-14 ani şi creşterea celei de peste 65 de ani indică instalarea 

unui proces de îmbătrânire demografică, ce se face din ce în ce mai simţit şi la nivelul 

urbanului studiat. Fenomenul este similar şi pentru celelalte UAT din judeţ, dar, spre 

deosebire de acestea, în anul 2000 municipiul Suceava avea o pondere de copii mai mică şi o 

pondere de vârstnici şi mai mică (diferenţă de 3,4 puncte procentuale faţă de valoarea 

ponderii judeţene). 

La începutul anului 2010 distribuţia pe grupe mari de vârstă a populaţiei din zona 

studiată se prezenta astfel: populaţia tânără cu vârste cuprinse între 0-14 ani reprezenta 

14,5% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 76,5%, iar cei cu vârste de 

peste 65 de ani – vârstnicii -  reprezentau 9,0%. Din punct de vedere al structurii pe 

vârste, în anul 2010 se remarcă în mod negativ scăderea drastică a numărului de copii, mai 

ales pe seama populaţiei feminine atât în municipiul Suceava, cât şi la nivelul judeţului 

Suceava în general  (vezi tabelul de mai sus), concomitent cu creşterea volumului de 

populaţie de 65 ani şi peste, ceea ce confirmă accentuarea fenomenului de îmbătrânire 

demografică. Ca aspect pozitiv poate fi menţionată ponderea ridicată a populaţiei în vârstă 

de muncă la nivelul municipiului, care a crescut de la 74,2% în 2000 la 76,5% în 2010, 

însă în realitate volumul acesteia scade pe acest interval de timp, mai accentuat 

comparativ cu întregul judeţ, deoarece scade în general populaţia, din cauza ratelor mici de 

natalitate înregistrate. 

Amploarea şi ritmul vieţii socio-economice în zona studiată sunt direct influenţate 

de evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală, dar mai ales de procesul de 

îmbătrânire demografică. Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de 

dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia tânără şi vârstnică şi 

populaţia în vârstă de muncă (15-65 ani) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă 

segmentul populaţiei adulte, care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului 

familial şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii.  

Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), 

dintre numărul populaţiei de vârstă tânără (0 - 14 ani) şi al populaţiei de vârstă bătrână 

(peste 65 ani) şi numărul populaţiei de vârstă adultă (15 - 64 ani). Acest raport exprimă 
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presiunea  populaţiei tinere şi a celei vârstnice, numărul de tineri şi bătrâni, asupra a 1000 

persoane de vârstă adultă. Segmentul populaţiei adulte are cel mai important rol social. 

Trebuie făcută aici precizarea că, pe de o parte, nu toţi cei în vârstă de până la 15 ani şi, mai 

ales, în vârstă de peste 65 ani sunt economic inactivi, după cum nici toţi cei în vârstă de 15 - 

64 ani sunt economic activi.  

Raportul de dependenţă după vârstă, în anul 2000, stabilea la nivelul oraşului un 

număr de 367 dependenţi minori şi vârstnici ce revin la 1000 de persoane în vârstă de 

muncă, valoarea acestui indicator înregistrând o scădere în 2010, ajungând la 342 

dependenţi minori şi vârstnici la 1000 persoane în vârstă de muncă. Indicatorul avea 

valoarea de  434 la nivelul judeţului Suceava, ceea ce face ca sarcina socială a populaţiei 

apte de muncă din municipiul Suceava să fie mult mai mică comparativ cu cea a populaţiei 

în vârstă de muncă din judeţ, în general. Cum era de aşteptat, scăderea valorii raportului 

de dependenţă demografică în cei zece ani are loc pe seama scăderii numărului de copii, 

deoarece volumul de populaţie în vârstă de muncă scade, iar cel de populaţie vârstnică 

creşte. Chiar dacă la nivelul municipiului populaţia vârstnică creşte mult mai accentuat 

decât în întregul judeţ (cu 15,3% comparativ cu 9,4% pe judeţ, în ultimii 10 ani, vezi 

tabelul 35), ponderea lor în total populaţie rămâne mai mică în 2010 faţă de cea judeţeană, 

iar populaţia în vârstă de muncă reprezintă un atu pentru dezvoltarea activităţilor 

economice.  

Concentrarea unor efective importante de populaţie în vârstă de muncă în urbanul 

regiunii se datorează importanţei economice a centrului urban – Suceava, care prin 

oportunităţile de angajare oferite se constituie în principal centru de atracţie pentru forţa 

de muncă din regiunea studiată. 

Figura nr. 30 - Structura populaţiei urbane pe grupe mari de vârstă, în context suprateritorial  

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Compoziţia pe vârstă şi sexe a populaţiei are o importanţă deosebită din punct de vedere 

demografic, ea determinând, într-o măsură decisivă, potenţialul biologic de creştere a unei 

populaţii şi influenţând nivelul tuturor componentelor schimbării populaţiei. Din punct de 

vedere socio-economic ea condiţionează semnificativ mărimea potenţială a forţei de 

muncă, structura cererii de bunuri şi servicii, structura ocupaţională a populaţiei etc. 

Cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste permite anticiparea tendinţei de dezvoltare a 
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unor fenomene demografice deja instalate, dintre care cel mai important este îmbătrânirea 

demografică. 

Folosind datele furnizate de DJS Suceava privind distribuţia populaţiei pe grupe mici 

de vârstă la 1 iulie 2011, a fost realizată piramida vârstelor pentru zona de studiu, 

comparativ cu datele de la 1 iulie 2000, care scoate în evidenţă efectivele reduse de 

populaţie tânără cu vârste cuprinse între 0 – 14 ani, dar şi buna reprezentare a populaţiei 

în vârstă de muncă. Fenomenul este relevat de îngustarea bazei piramidei şi menţinerea 

lungimii barelor orizontale la cote similare anului 2000. Este de asemenea vizibil fenomenul 

îmbătrânirii populaţiei, prin bare mai lungi pentru ambele sexe în vârful piramidei 2011, 

fenomen care se va manifesta mai pregnant în următorii 25-30 de ani şi care nu poate fi 

contracarat decât prin susţinerea unei natalităţi care să asigure înlocuirea generaţiilor. 

Îngroşarea vârfului piramidei din 2011 faţă de cea din 2000, în special a populaţiei 

feminine de peste 65 de ani, indică creşterea în volum a populaţiei vârstnice. În acelaşi 

timp, această modificare a mărimii populaţiei vârstnice arată o îmbunătăţire a nivelului de 

trai prin creşterea duratei medii a vieţii. Pentru mediul urban al judeţului Suceava durata 

medie a vieţii a crescut în perioada 2000-2011 cu trei ani în medie pentru bărbaţi (de la 

66,7 ani la 69,6 ani) şi cu doi ani în medie pentru femei (de la 75,6 ani la 77,5 ani). Totuşi 

această redimensionare a populaţiei de 65 de ani şi peste înseamnă, pe lângă o sarcină 

socială sporită pentru segmentul populaţiei adulte, o creştere a necesităţii de servicii 

sociale şi medicale. 

Figura nr. 31 - Piramida vârstelor în anul 2011 comparativ cu anul 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de substituţie, calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 15 - 24 ani (posibili intraţi pe piaţa muncii) la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă 
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între 55 – 64 ani (posibili ieşiţi de pe piaţa muncii în funcţie de prevederile legislative 

privind vârsta de pensionare), are la 1 iulie 2011 o valoare echivalentă de 0,93, raport 

subunitar care deja indică o carenţă în susţinerea activităţilor economice. Asta înseamnă că 

dacă populaţia de 15-19 de ani continuă să scadă în volum, după cum se observă în 

piramidă (barele albastre şi roşii din anul 2011), iar cea de 55-59 ani continuă să crească, 

presiunea socială asupra populaţiei active va creşte.  

Indicele vitalităţii populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei tinere la populaţia 

vârstnică, avea valoarea de 1,5 în anul 2000 şi a scăzut la 0,9 în anul 2011 pentru zona 

studiată, fiind mult sub nivelul dorit de 1,5 care asigură înlocuirea generaţiilor. De remarcat 

că pentru întregul judeţ valoarea indicatorului scade de la 1,2 la 0,8 în aceeaşi perioadă, iar 

mediile regiunii de Nord-Est şi naţională înregistrau pentru mediul urban în anul 2011 o 

valoare de 1,1. 

În concluzie, din punct de vedere al structurii pe vârste a populaţiei, municipiul 

Suceava a fost un oraş relativ tânăr din punct de vedere demografic, cu o forţă de muncă 

importantă ca volum comparativ cu alte oraşe din regiune. În prezent are o populaţie mai 

îmbătrânită, dar şi-a păstrat capacitatea resurselor de muncă în ultimii zece ani. Se 

constată la nivelul municipiului Suceava o reprezentare bună, în anul 2011, a grupei de 

vârstă de 40-44 de ani feminin şi 30-34 de ani masculin, dar este important de evaluat 

pregătirea acestei populaţii pentru piaţa muncii, necesară utilizării eficiente a resursei 

umane, pentru susţinerea activităţilor economice care contribuie la menţinerea poziţiei de 

rang II în ierarhia reţelei naţionale de localităţi. 

 

Structura etnică a populaţiei 

În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei, la recensământul din 2011 au fost 

înregistraţi 97,8% români, 0,7% romi, 0,3% ucrainieni, 0,2% germani,  0,1% polonezi și 

0,1% ruşi-lipoveni. Restul etniilor cu ponderi de peste 0,05% erau maghiari şi ruteni. Se 

pot remarca ponderile mai mari de români şi germani, comparativ cu structura etnică a 

judeţului Suceava, precum şi ponderi mai mici de romi și ucrainieni pe acest teritoriu.  

Tabelul nr. 36  - Ponderea principalelor etnii din municipiu, comparativ cu populaţia judeţului 

Suceava, la Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 

Etnie Numar locuitori 

în municipiu, la 

Recensământ 

Ponderea în 

totalul 

municipiului 
Suceava (%) 

Ponderea etniei 

respective în totalul 

populaţiei judeţului 
Suceava (%) 

Români 84353 97.8% 96.1% 

Romi 597 0.7% 1.9% 

Ucrainieni 220 0.3% 0.9% 

Germani 144 0.2% 0.1% 

Polonezi 108 0.1% 0.3% 

Ruşi-lipoveni 89 0.1% 0.3% 

Alta etnie 771 0.9% 0.4% 
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Sursa de date:  http://www.edrc.ro/recensamant   

În orice teritoriu analizat, identificarea avantajelor şi dezavantajelor provenite din 

melanjul etnic, contribuie la o integrare mai bună a locuitorilor şi la prevenirea unor 

potenţiale conflicte ce pot să apară. Identificarea şi soluţionarea diferendelor existente 

constituie una din premisele cele mai importante în integrarea minorităţilor şi armonizării 

relaţiilor interetnice. 

 

2.6.3. Mișcarea naturală 

Cele două tipuri de mişcări care determină volumul şi structura unei populaţii sunt: 

mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitate şi mortalitate – 

şi sintetizată prin sporul natural şi mişcarea migratorie, sintetizată de sporul migratoriu. 

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care 

reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un 

an calendaristic). În perioada 2004 – 2010, conform datelor furnizate de INSSE (Baza 

Tempo-Online) rata natalităţii municipiului a avut o evoluţie relativ constantă, oscilând în 

jurul valorii de 11‰. Valorile înregistrate în această perioadă sunt superioare celor 

înregistrate la nivel regional, care se plasează în jurul valorii de 10‰. Pe medii 

rezidenţiale, ratele natalităţii sunt superioare în ruralul regiunii (rata natalităţii variind în 

jurul valorii de 11‰) celor din urban. 

Tabelul nr. 37  - Rata natalităţii în context suprateritorial, în anul 2011, pe medii (‰) 

Natalitate Romania 

Regiunea NORD-

EST 

Judet 

Suceava 

Municipiul 

Suceava 

Urban 9.1‰ 9.5‰ 10.6‰ 10.6‰ 

Rural 9.3‰ 10.1‰ 11.4‰   

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Fertilitatea, exprimată prin rata de fertilitate, este un indicator ce măsoară 

frecvenţa născuţilor vii în raport cu numarul femeilor de vârstă fertilă (15-49 ani) în cursul 

unei perioade de timp determinate, de obicei un an. Comparativ cu alte localităţi din 

regiune, oraşele judeţului Suceava au o fertilitate scăzută (31‰ faţă de 35‰ în urbanul 

regiunii de Nord-Est, în 2009), însă care în ultimii trei ani manifestă o uşoară creştere în 

urban, în special pentru contingentul de femei de vârstă fertilă 20-29 ani. Deşi vârsta 

medie la prima căsătorie este pentru acest mediu de rezidenţă de 28,7 ani pentru bărbaţi şi 

26 ani pentru femei, observăm o tendinţă de creştere a fertilităţii în ultimii trei ani pentru 

grupa de vârstă 15-19 ani, care provine probabil din patternul specific relaţiilor de cuplu ale 

populaţiei de etnie rromă, unde legalizarea relaţiei poate avea loc ulterior naşterii copiilor. 

Căsătoria tradiţională la rromi se face prin consensul celor doua familii „xanamik” (cuscre) 

din care provine cuplul, fără necesitatea unei oficializări externe. 

Nupţialitatea şi divorţialitatea, rate ce măsoară numărul de căsătorii, respectiv 

divorţuri la mia de locuitori, sunt indicatori ce dau informaţii asupra modelului de familie 

http://www.edrc.ro/recensamant
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spre care se tinde în teritoriul analizat. Sunt indicatori demografici dinamici, care 

influenţează sănătatea familiei, cu repercusiuni asupra stării de sănătate a individului. Dacă 

în perioada anilor ’90 nupţialitatea rămâne relativ constantă, divorţialitatea înregistrează 

uşoare creşteri, ajungând în anul 2008 la un maxim de de 3,2‰. Nupţialitatea scade 

constant şi înregistrează în 2009 cea mai mică valoare din ultimii 20 de ani (6‰). În 

prezent, datele disponibile la nivel de an 2011 arată că nupţialitatea este semnificativ mai 

mare în oraşul analizat faţă de mediile urbane regională şi naţională, iar divorţialitatea ușor 

mai mare (2,3‰ vezi tabelul de mai jos), ceea ce înseamnă că, faţă de celelalte oraşe, în 

municipiul Suceava, chiar dacă se conservă modelul familial nuclear tradiţional, se extinde 

forma de familie mononucleară şi creşte vârsta medie la căsătorie a ambilor parteneri. 

Totuşi studiile despre familiile monoparentale arată că despărţirea de soţ/soţie duce la 

scăderea nivelului de trai, mai ales în situaţia în care familia are copii minori, dar şi la 

creşterea riscului de excluziune sau de dependenţă socială faţă de sistemele de asigurări 

sociale. 

Tabelul nr. 38  - Ratele de nupţialitate şi divorţialitate în context suprateritorial, în anul 2011, pe 

medii (‰) 

  

Medii de 

rezidenţă România 

Regiunea 

Nord-Est 

Judeţ 

Suceava 

Municipiul 

Suceava 

Nupţialitate 
Urban 5.8‰ 6.1‰ 6.9‰ 7.8‰ 

Rural 3.9‰ 4.1‰ 5.5‰   

Divorţialitate 
Urban 2.15‰ 2.21‰ 2.05‰ 2.3‰ 

Rural 1.1‰ 1.25‰ 1.11‰   

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Mortalitatea se măsoară prin rata mortalităţii care reprezintă numărul celor 

decedaţi la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). La nivelul 

zonei studiate rata mortalităţii oscilează în jurul valorii de 7‰, fiind în ultimii cinci ani 

(2007-2011) inferioară mediilor urbane regionale (9‰, în 2011) şi naţionale (10‰, în 

2011, vezi figura de mai jos).  
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Figura nr. 32 - Rata mortalității în context urban suprateritorial, în perioada 2005-2011 

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Mortalitatea este mai intensă în ruralui zonei decât în urban, diferenţele fiind 

determinate, pe lângă structura pe vârste a populaţiei (mai îmbătrânită în rural), şi de 

caracteristici ale serviciilor de sănătate, precum calitatea şi acccesibilitatea sau de nivelul 

de educaţie a populaţiei (mai ridicat în urban). În anul 2009 se înregistrează în municipiul 

Suceava o mortalitate de 7,3‰, cea mai mare valoare din ultimii 20 de ani, similară anului 

2011. 

Sporul natural, expresia mişcării naturale a populaţiei, redă relaţia dintre natalitate 

şi mortalitate şi se calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese, ce au 

avut loc într-un an, raportată la volumul populaţiei. În tot intervalul 2007 – 2011, sporul 

natural a avut valori pozitive mult mai mari în municipiul Suceava comparativ cu mediile 

regionale (vezi tabelul de mai jos), diferenţa constând în tendinţa de creştere a valorii în 

acest oraş faţă de tendinţa contrară manifestată la nivel regional. 

Tabelul nr. 39  - Mişcarea naturală a populaţiei municipiului Suceava, comparativ cu mediile 

regionale urbane în perioada 2007 – 2011 

Municipiul Suceava Rata natalităţii (‰) Rata mortalităţii (‰) Spor natural (‰) 

Anul 2007 11.0 7.1 3.9 

Anul 2008 12.6 6.8 5.7 

Anul 2009 11.2 7.3 3.9 

Anul 2010 11.3 7.1 4.1 

Anul 2011 10.6 7.2 3.4 

Regiunea Nord Est Rata natalităţii (‰) Rata mortalităţii (‰) Spor natural (‰) 

Anul 2007 10.9 8.6 2.3 

Anul 2008 11.1 8.5 2.6 

Anul 2009 10.8 8.9 1.9 

Anul 2010 10.4 9.1 1.3 
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Anul 2011 9.5 8.8 0.7 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Se poate observa comparativ că sporul natural pentru municipiu provine din 

natalităţi mult mai mari, dar şi din valori mai scăzute ale mortalităţii faţă de regiunea Nord-

Est. Pentru municipiul Suceava, evoluţia mişcării naturale arată tendinţa sporului natural 

spre valori constant pozitivetive începând cu anul 1990. În ultimii 17 ani valoarea pozitivă a 

fluctuat, înregistrând un minim în anul 2002, de (2,1‰) şi un maxim la începutul 

perioadei, anul 1990 (10,7‰) (vezi figura 33). 

Sporul natural calculat la nivelul anului 2011 pentru municiupiul Suceava rămâne 

pozitiv (3,4‰), dar uşor inferior ca valoare anului anterior (4,1‰, vezi figura de mai jos). 

Observând ultimii ani ai intervalului analizat, se poate afirma că există un risc, pe 

termen lung, de depopulare pe cale naturală a municipiului Suceava, dacă valorile 

componentelor mişcării naturale îşi menţin raporturile actuale sau, mai grav, se 

accentuează în defavoarea natalităţii.  

Comparativ cu contextul suprateritorial, se confirmă faptul că zona studiată nu se 

confruntă cu o scădere a populaţiei urbane pe cale naturală, așa cum se întâmplă în alte 

zone urbane ale ţării (valoarea sporului natural în 2011 era la nivel naţional, pentru ambele 

medii de rezidenţă, de (-1,6‰), iar pentru mediul urban era pozitivă: 0,5‰). 

Figura nr. 33 - Evoluția mișcării naturale în municipiul Suceava, în perioada 1990 – 2011  

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Rata mortalităţii infantile reprezintă frecvenţa deceselor sub un an, raportată la 

totalul născuţilor vii dintr-o perioadă determinată (de obicei un an calendaristic). 

Importanţa acestui fenomen demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al 

calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori socio-economici precum accesul la serviciile 

de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de factori ecologici.  

Comparativ cu mediile înregistrate în mediul urban la nivel regional (7,9‰) şi 

naţional (8,1‰) observăm că rata mortalităţii infantile la nivelul municipiului (9,0‰), în 

anul 2009, are o valoare mult mai crescută. În acest caz, chiar dacă indicatorul a avut o 
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evoluţie mai bună în anii 2000 comparativ cu anii ’90, valoarea mai mare înregistrată în 

municipiul Suceava trage un semnal de alarmă privind calitatea serviciilor pentru nou-

născuţi şi urmărirea acestora în teritoriu, până la împlinirea vârstei de un an. 

 

2.6.4. Mișcarea migratorie 

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a 

acesteia, ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor 

cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. Înainte de 1989 

fluxurile migratorii interne erau orientate dinspre sat spre oraş, situaţie care s-a inversat 

după 1990 – numărul celor care se stabilesc în sat fiind mai mare decât al celor care se 

stabilesc la oraş. Tendinţa actuală este de migraţie a populaţiei, cu domiciliu sau cu 

reşedinţa, şi se manifestă dinspre marile centre urbane, către periferia lor. 

Sporul migratoriu se calculează raportând ratele de sosiri şi plecări la mia de 

locuitori. Valorile înregistrate ale sporului migratoriu sunt negative la nivelul zonei în toată 

perioada 2000-2011, reflectând scăderea volumului populaţiei pe baza migraţiei. Fluxurile 

migratorii sunt orientate spre ruralul zonei, volumul stabilirilor de domiciliu în mediul rural 

devansând plecările. Având în vedere că localităţile rurale care gravitează în jurul unor mari 

centre urbane, cum este şi municipiul Suceava, constituie destinaţii pentru stabilirea 

domiciliului pentru o mare parte din populaţia zonei, este posibil ca atractivitatea urbană 

combinată cu dorinţa schimbării stilului de locuire şi de viaţă în general să devină factori 

explicativi pentru fenomenul descris. Stabilirile de domiciliu în ruralul din proximitatea 

acestora s-ar  explica, de exemplu, prin preferinţele pentru un anumit stil de viaţă (aer 

curat, spaţii mai largi de locuit), cu costuri mai mici ale traiului şi posibilităţi de dobândire a 

unei locuinţe la preţuri mai convenabile decât în mediul urban. 

Tabelul nr. 40  - Mişcarea migratorie a populaţiei municipiului Suceava, comparativ cu soldul 

judeţului Suceava şi a regiunii de dezvoltare Nord-Est 

Anul 

Persoane 
Sold 
migratoriu 

La 1000 de locuitori 

stabilite plecate 
Stabilite

‰ 

Plecate

‰ 

Sold   

‰ 

2000 1473 1851 -378 12.5 15.7 -3.2 

2002 1127 1848 -721 10.4 17.0 -6.6 

2007 1460 2110 -650 13.7 19.8 -6.1 

2008 1581 2173 -592 14.8 20.4 -5.5 

2009 1505 1857 -352 14.1 17.4 -3.3 

2010 2050 2742 -692 19.1 25.6 -6.4 

Județul 

Suceava_2010 13003 12896 107 18.4 18.2 0.2 

Regiunea Nord-

Est_2010 71963 77864 -5901 19.4 21.0 -1.6 

Sursa: Fisa localităţii, DJS Suceava 

Până în anul 1999 rata migratorie a avut în municipiu valori pozitive, cu un maxim 

înregistrat în anul 1990. După acest an, numărul celor plecaţi îl depăşeşte pe cel al 
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sosiţilor, mai accentuat în ultimii trei ani de analiză (vezi tabelul de mai sus). Anii 2006-

2007 marchează cele mai scăzute valori ale sporului migratoriu (-4,9‰), perioadă după 

care se înregistrează un progres timid. Comparativ cu mediile contextului suprateritorial, se 

poate observa că valoarea sporului migratoriu este mai mică în municipiul Suceava în anul 

2010 (-6,4‰). Mediile din tabel nu fac diferenţa între urban şi rural, iar valoarea mai mare 

a indicatorului județean este dată de mediile zonelor rurale, care sunt mult mai mari 

comparativ cu cele urbane. Totuşi, situaţia defavorabilă, ca punct de atracţie rezidenţial al 

municipiului, este confirmată de valorile sporului migratoriu din 2009, mai mari, pentru 

mediul urban al regiunii Nord-Est (-1,6‰) şi chiar al judeţului Suceava (0,2‰). 

Sporul anual ia în considerare atât mişcarea naturală cât şi cea migratorie. Pentru 

municipiul Suceava valoarea înregistrată în 2010 este (-2,3‰), mai mică decât în anii 

anteriori. Sporul anual la nivelul urbanului din judeţ era pozitiv, de (1,4‰), însă, spre 

deosebire de acesta, în municipiu valoarea negativă provine dintr-o rată de mortalitate mai 

mică şi o rată migratorie mai accentuat negativă faţă de celelalte oraşe ale judeţului. De 

altfel, emigraţia definitivă a populaţiei este un fenomen caracteristic întregului urban din 

judeţ şi din regiune, în ultimii cinci ani. 

 

2.6.5. Structura resurselor umane 

Resursele de muncă ale Municipiului Suceava 

Datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin Baza TEMPO 

privind resursele de muncă ale judeţelor din regiunea de dezvoltare Nord-Est, implicit a 

judeţului Suceava, în care cea mai mare pondere a resurselor de muncă sunt concentrate 

în municipiul Suceava,  sunt prezentate comparativ pentru anii 2002 şi 2011. 

➢ Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de 

ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în 

una din activităţile economiei naţionale şi includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a 

lucra (bărbaţi de 16 - 62 ani şi femei de 16 - 57 ani), precum şi persoanele sub şi peste 

vârsta de muncă aflate în activitate.  

➢ Populaţia activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi 

gradul de ocupare a populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi. 

➢ Populaţia ocupată civilă cuprinde toate persoanele care au o ocupaţie 

aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obişnuit în una din activităţile economiei 

naţionale fiind încadrate într-o activitate economică sau socială (cu excepţia cadrelor 

militare şi a persoanelor asimilate acestora, a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a 

deţinuţilor) în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu), în 

scopul obţinerii unor venituri sub forma de salarii, plată în natură, etc.  

➢ Salariaţii sunt persoanele care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de 

muncă într-o unitate economică sau socială - indiferent de forma ei de proprietate - sau la 

persoane particulare, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, plătit în bani sau 

natură, sub formă de comision etc.  
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Numărul mediu de salariaţi ai judeţului Suceava a înregistrat, în perioada 2004-

2009, o creştere cu aproximativ 2.000 de persoane, însemnând un spor de 2,9% faţă de 

anul 2004. Astfel, în anul 2009 cei 71 de mii de salariaţi reprezentau 30,3% din resursele 

de muncă ale judeţului şi 51,4% din populaţia activă. Raportând numărul de salariaţi ai 

judeţului la totalul Regiunii Nord-Est, rezultă un procent de 12,8%, mai mare faţă de cel 

înregistrat în anul 2004 (12,6%). Această diferenţă denotă faptul că judeţul Suceava a 

înregistrat o creştere a numărului de salariaţi mai mare faţă de nivelul mediu al regiunii, în 

perioada 2004-2009. 

Cea mai mare parte a salariaţilor din judeţ (27,7%) sunt angajaţi ai unor unităţi 

economice al căror principal domeniu de activitate se încadrează în industria prelucrătoare. 

Urmează, în ordinea descrescătoare a ponderii din totalul salariaţilor, activităţile de comerţ 

(16,8%), sănătate şi asistenţă socială (8,9%) şi învăţământ (8,1%). Sectorul construcţiilor 

cuprinde 6,7% din totalul salariaţilor.  

Figura nr. 34 - Structura populaţiei salariate a judeţului Suceava în 2011, după principalele 

domenii de activitate  

 

Sursa: Anuarul Statistic 2012, DJS Suceava 

Considerăm că situaţia analizată, privind distribuţia populaţiei salariate în 2011, 

este caracteristică municipiului Suceava, întrucât aici regăsim peste 83% din totalul 

salariaţilor din judeţ în acest an. Precizăm că industria prelucrătoare rămâne cea mai 

importantă ramură industrială furnizoare de locuri de muncă, concentrând peste 85% din 

salariaţii acestui domeniu de activitate. Distribuţia apei, salubritatea şi gestionarea 

deşeurilor înregistrează 6,8% pondere salariaţi din totalul salariaţilor din industrie, iar 

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică 5,9% din totalul salariaţilor din 

industrie. Procentul mic de salariaţi în agricultură coroborat cu ponderea mare de ocupaţi în 

acelaşi domeniu  indică persistenţa unei agriculturi neperformante, de subzistenţă, care nu 

poate atrage după sine o creştere a nivelului de trai, mai ales în mediul rural, unde 

alternativele de ocupare sunt extrem de reduse.  

Se poate observa la debutul perioadei analizate o scădere a efectivului de salariaţi 

în municipiul Suceava, comparativ cu anul 2002 (43839 salariaţi), după care, în perioada 
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2005-2007, să urmeze o creştere, cu un ritm dublat de la un an la altul, atingând un 

maxim în anul 2008, când s-au înregistrat 49638 salariaţi la nivelul municipiului. După anul 

2008, scăderea salariaţilor a avut un ritm anual mediu de 4% până în anul 2011, când 

numărul acestora a scăzut sub 43 de mii. 

Figura nr. 35 - Evoluţia salariaţilor în municipiul Suceava în perioada 2004-2011, faţă de anul reper 

2002 (100%) 

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

În consecinţă avem doi ani, 2004 şi 2011, de reducere accentuată a numărului de 

salariaţi, în primul caz datorită politicilor interne de restructurare şi privatizare a marilor 

întreprinderi de stat, proces care s-a finalizat pe parcursul anului 2004, iar în cel de-al 

doilea caz, datorită pieţelor externe şi crizei economice mondiale, ale cărei efecte s-au 

simţit şi în economia românească începând cu anul 2009. 

 Câştigul salarial 

Salariul mediu net lunar aferent judeţului Suceava, în anul 2010, a fost de 1109 lei, 

cu 65 de unităţi mai mic faţă de media Regiunii Nord-Est. În 2011 acesta a crescut cu 27 lei, 

însă se situa tot sub nivelul de venit regional (1255 lei) şi naţional (1361 lei). 

Domeniile în care câştigul salarial nominal mediu net lunar a scăzut faţă de anul 

anterior sunt cele aparţinând sectorului public în general, iar din sectorul privat se constată 

că tranzacţiile imobiliare, intermedierile financiare şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice au înregistrat un recul (vezi celulele marcate în tabelul 41). Cele mai mari valori 

medii lunare ale câştigului salarial net în anul 2011, din economia judeţului Suceava, erau 

înregistrate în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări (2490 lei), în activităţile de 

producere şi furnizare a energiei (2237 lei), în domeniul industriei extractive (2179 lei) şi în 

administrație publică și apărare (1558 lei, vezi tabelul 41). 

Tabelul nr. 41  - Câştigul salarial nominal mediu net lunar în judeţul Suceava, pe domenii de 

activitate şi pe sectoare ale economiei naţionale, în 2011 comparativ cu anul 2010 (lei)  

Total 

2010 2011 

1109 1136 

Agricultura, silvicultura si 
pescuit 1136 1180 
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Total 

2010 2011 

1109 1136 

Industrie 1075 1201 

Industria extractiva 1948 2069 

Industria prelucratoare 910 1054 

Productia si furnizarea de 
energie electrica si termica, 

gaze, apa calda si aer 

conditionat 2103 2164 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, activitati 

de decontaminare 1141 1188 

Constructii 991 870 

Comert cu ridicata si cu 

amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 800 919 

Transport si depozitare 1210 1189 

Hoteluri si restaurante 638 714 

Informatii si comunicatii 1371 1503 

Intermedieri financiare si 
asigurari 2309 2409 

Tranzactii imobiliare 793 822 

Activitati profesionale, stiintifice 
si tehnice 1283 1319 

Activitati de servicii 
administrative si activitati de 

servicii suport 791 774 

Administratie publica si aparare; 

asigurari sociale din sistemul 

public 1788 1676 

Invatamant 1371 1323 

Sanatate si asistenta sociala 1117 1035 

Activitati de spectacole, 
culturale si recreative 944 959 

Alte activitati de servicii 782 830 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

➢ Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate 

din lipsa de locuri de muncă disponibile şi care s-au înscris la agenţiile teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă. Incepand cu 1 martie 2002 a intrat in vigoare Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. In sensul 

prevederilor noii legi, somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la 

indeplinirea conditiilor de pensionare; 

b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea 

unei munci; 

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati 

autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de 
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referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in 

vigoare; 

d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi 

un loc de munca; 

e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 

Asimilații somerilor sunt: 

▪ absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale pentru 

persoane cu handicap, in varsta de minim 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de 

zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii 

profesionale; 

▪ persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate in 

munca si care, intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra nu s-au 

putut incadra in munca. 

Rata somajului a scăzut semnificativ în perioada 2002-2007 atât la nivelul judeţului 

Suceava, cât şi la nivelul regiunii Nord-Est şi la nivel naţional. În această perioadă trendul 

şomajului în Suceava nu urmează evluţiile contextului suprateritorial, înregistrând o creştere 

în 2004, când celelalte medii se aflau în scădere. Totuşi în 2007 ajunge la o valoare sub 

mediile contextului suprateritorial, în jur de 4%. Creşterea şomajului după anul 2007 are 

iarăşi un patern specific pentru judeţul Suceava (vezi figura 36), care din 2009 până în 2010 

înregistrează o accentuare a fenomenului (de la 8 la 8,5%), în timp ce în context 

suprateritorial şomajul înregistrează un recul (8% regional, 6,9% naţional). În concluzie, 

perioada 2008-2010 a fost marcată de noul context economic naţional, care a produs mutaţii 

semnificative în structura ocupaţională a municipiului Suceava, în primul rând prin creşterea 

numărului de şomeri. 

Figura nr. 36 - Evoluția șomajului în județul Suceava, comparativ cu mediile națională și regională, 

în perioada 2000 – 2012  

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 
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Efectele crizei economice instalate în România la începutul anului 2009 devin tot 

mai vizibile după jumătatea anului 2009, ritmul de creştere al numărului de şomeri 

înregistraţi devenind mult mai alert. Practic, în perioada martie 2008 – martie 2010 

numărul total de şomeri creşte de mai mult de două ori la nivelul judeţului Suceava, iar 

fenomenul este mult mai intens la nivelul urbanului decât la nivelul ruralului atât în 

Suceava, cât şi la nivel regional.  

Tabelul nr. 42  - Evoluţia numărului de şomeri în urbanul judeţului Suceava, în anul 2013 

Nivel teritorial 
Luna aprilie 
2012 

Luna aprilie 
2013 

evolutie 
2013/2012 (%) 

Urban_Suceava 2811 3315 17.9 

MUNICIPIUL SUCEAVA 1147 1362 18.7 

       Masculin 573 737 28.6 

       Feminin 574 625 8.9 

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava 

Datele recente de la AJOFM Suceava arată că şomajul crește accentuat din aprilie 

2012 până în aprilie 2013 în întregul urban al judeţului Suceava, dar mai ales în municipiul 

Suceava, unde creșterea cu 18,7% a numărului de şomeri are loc cu precădere pe seama 

populaţiei masculine. 

 

2.6.6. Nivelul de instruire al populației și infrastructura pentru educaţie 

Educaţia 

Plecând de la preocupările manifestate la nivel naţional şi european privind 

dezvoltarea capitalului uman şi exprimate în strategii şi politici naţionale referitoare la 

educaţie şi sistemul de învăţământ precum Strategia Învăţământului Superior Românesc şi 

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar,  acest capitol îşi propune 

analiza principalilor indicatori la nivelul zonei studiate care pot conferi o imagine globală 

privind şansele egale de acces ale populaţiei la serviciile de educaţie, date de 

dimensionarea şi distribuţia unităţilor de învăţământ în teritoriu, de calitatea serviciilor 

educaţionale, de situaţia socio-economică a populaţiei din municipiu şi zona periurbană 

Suceava. Sunt astfel analizaţi indicatori reprezentativi la nivel de unitate administrativ 

teritorială, care redau o imagine calitativă a procesului de învăţământ, precum: nivelul de 

instruire al populaţiei, numărul de elevi ce revin unui cadru didactic şi numărul de elevi pe 

o sală de clasă. 

Nivelul de instruire al populaţiei municipiului Suceava este analizat pornind de la 

datele oferite de Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2002, recensământul fiind 

singurul moment în ţara noastră de colectare a datelor privind structura populaţiei după 

nivelul de instruire, la nivel microteritorial. Date oficiale ale Recensământului din 2011 

privind structura populaţiei după nivelul de instruire nu au fost publicate. 

Conform acestora aproximativ 40,8% din populaţia de peste 10 ani era absolventă 

a unei instituţii de învăţământ primar sau gimnazial, 42,8% a unei instituţii de învăţământ 
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secundar superior (liceal 25,0%, profesional şi de ucenici 17,8%), 4,8% a unei instituţii de 

învăţământ postliceal sau de maiştri şi 8,7% ai unei instituţii de învăţământ superior. 

Aproximativ 3% din populaţia municipiului nu absolvise nici o şcoală, până la momemntul 

recensământului. 

Tabelul nr. 43  - Distribuţia populaţiei de 10 ani şi peste după nivelelul instituţiei de învăţământ 

absolvite – zona periurbană Suceava – Recensământul populaţiei, locuinţelor şi gospodăriilor 2002 
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199592 

1734

5 16458 887 9588 135287 85331 49817 35514 49956 31462 5882 28 

100% 8.7% 94.9 5.1 4.8% 67.8% 63.1 58.4 41.6 36.9 15.8% 2.9% 

0.0

% 

Sursa datelor: Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2002 – INSSE 

Monitorizarea calităţii procesului educaţional în unităţile şcolare din municipiul 

Suceava şi implementarea unor programe guvernamentale, ca factor de sprijin asupra 

procesului educaţional, se face atât prin sistemul de învăţământ preuniversitar, cât şi 

universitar.  

Sistemul de învăţământ preuniversitar este structurat pe 4 niveluri (preşcolar, 

primar, secundar şi postliceal). La nivelul municipiului Suceava, acesta cuprinde atât 

învăţământ preuniversitar de stat, cât şi privat. În două unităţi de învăţământ se asigură 

învăţământul special.  

La nivelul anului 2011, în municipiul Suceava, populaţia înscrisă într-o formă de 

învăţământ era de 34235 înscrişi, distribuiţi astfel: 4022 – învăţământ preşcolar, 8168 – 

învăţământ primar şi gimnazial, 11994 – învăţământ liceal, 89 – învăţământ profesional şi 

de ucenici, 1620 – învăţământ postliceal, 64 – învăţământ de maiştri şi 8278 învăţământ 

superior. Reţeaua de învăţământ cuprindea 41 de unităţi: 9 – învăţământ preşcolar, 12 – 

învăţământ primar şi gimnazial, 16 – învăţământ liceal, 3 unități de învăţământ postliceal şi 

o universitate. Numărul de unităţi şcolare s-a redus în ansamblul perioadei 2007-2011, 

doar cu o unitate, iar aceasta datorită desfiinţării unei şcoli de arte și meserii.  

În perioada 2007-2011, populaţia şcolară a zonei periurbane Suceava a scăzut cu 

aproximativ 10%.  Pe nivele de învăţământ, cele mai mari creşteri s-au înregistrat în 

învăţământul pentru maiştri, unde numărul de elevi a crescut de 17 ori în ultimii cinci ani, 

în învăţământul preşcolar (9,6%) şi în învăţământul postliceal, unde numărul elevilor a 

crescut cu aproximativ 6,8%.  
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Tabelul nr. 44  - Populaţia şcolară pe niveluri de instruire, în municipiul Suceava (2005-2009) 

Populatia şcolară pe 

niveluri de instruire 2000 2002 2009 2010 2011 % 2000-2011 

Copii inscrisi in gradinite 3650 3498 3777 3863 4022 10.2 

Elevi inscrisi in 

invatamantul 
preuniversitar, din care: 26425 24906 22748 22470 21935 -17.0 

Elevi inscrisi in 

invatamantul primar si 

gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 14340 12542 8504 8392 8168 -43.0 

Elevi inscrisi in 

invatamantul primar 

(inclusiv invatamantul 
special) 5948 4997 3991 3998 3959 -33.4 

Elevi inscrisi in 
invatamantul gimnazial 

(inclusiv invatamantul 

special) 8392 7545 4513 4394 4209 -49.8 

Elevi inscrisi in 
invatamantul liceal 8167 9144 12335 12295 11994 46.9 

  Elevi inscrisi in inv.   

profesional si de ucenici 2412 2269 943 433 89 -96.3 

Elevi inscrisi in 

invatamantul postliceal 1468 904 911 1295 1620 10.4 

Elevi inscrisi in 

invatamantul de maistri 38 47 55 55 64 68.4 

Studenti inscrisi 7072 8535 9796 9299 8278 17.1 

Studenti inscrisi - 
invatamant public 7072 8535 9796 9299 8278 17.1 

Total inscrisi 37147 36939 36321 35632 34235 -7.8% 

Sursa: Baza TEMPO – Online, INSSE 

Numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial a cunoscut o scădere, 

determinată cel mai probabil reducerea efectivelor de populaţie şcolară ca urmare a 

nivelelor scăzute ale natalităţii în ultima perioadă. Această reducere este consecinţa 

scăderii populaţiei şcolare, care la rândul său este determinată de reducerea semnificativă 

a efectivelor populaţiei de vârstă şcolară. 

Evoluţia numărului cadrelor didactice indică o diminuare a personalului didactic cu 

aproximativ 13% în perioada 2000-2011. Consecinţa reducerii populaţiei şcolare cuprinsă 

în învăţământul primar şi gimnazial este scăderea numărului de cadre didactice la acest 

nivel de instruire, care înregistrează totuşi o pierdere mai mică faţă de nivelele superioare 

ale învătământului preuniversitar (vezi fig.37). Învăţământul postliceal cunoaşte cea mai 

drastică diminuare de personal specializat, fiind urmat de învăţământul universitar. 

Singurul nivel de educaţie unde personalul didactic devine mai numeros este învăţământul 

preşcolar, unde probabil solicitarea este orientată mai mult către sistemul privat. 
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Figura nr. 37 - Evoluţia numărului cadrelor didactice, pe niveluri de educaţie, în municipiul 

Suceava, în anul 2011, comparativ cu anul reper 2000 (100%) 

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Diminuarea personalului de specialitate, care instruieşte la un nivel superior 

potenţiala forţă de muncă a municipiului, constituie un semnal de alarmă asupra calităţii 

pregătirii profesionale oferite prin sistemul de învăţământ existent. 

Valoarea înregistrată a indicatorului „număr mediu de elevi pe cadru didactic” la 

nivelul mediului de rezidenţă urban din judeţul Suceava este similară mediei urbane 

naţionale. Având în vedere că norma stabilită este de circa 15-16 elevi/cadru didactic şi că 

la nivelul municipiului indicatorul are în 2009 valoarea 23, se confirmă necesitatea luării 

unor măsuri menite să îmbunătăţească acest raport, a cărui valoare crescută indică o 

premisă de diminuare a calităţii actului de instruire. 

Tabelul nr. 45  - Indicatori generali privind sistemul de învăţământ urban (U), în anul 2011 

Indicator general - 2011 
Municipiul 
Suceava 

Judet 
Suceava_U 

Regiunea 
Nord-Est_U 

România_U 

Număr elevi / Cadru 

didactic 16 17 16 15 

Număr elevi / Sală de 

clasă 29 29 25 28 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Analiza indicatorului număr elevi /sală de clasă indică pentru anul 2011 o valoare 

pentru zona studiată de 29 elevi, situată peste valoarea înregistrată la nivel urban naţional 

(28). Având în vedere că activitatea didactică poate fi organizată pe mai multe cicluri 

(schimburi), valoarea indicatorului nu relevă neapărat insuficienţa spaţiului, a sălilor de 

clasă, drept una dintre problemele care ar putea afecta procesul de învăţământ. În funcţie 

de situaţiile punctuale, concrete ale unităţilor şcolare din municipiu şi de accesibilitatea 

elevilor, activitatea didactică poate fi reorganizată astfel încât „aglomerarea” într-o sală de 

clasă să permită desfăşurarea normală a procesului de învăţare. Astfel fiecare unitate 

şcolară este obligată să optimizeze acest raport.  

La nivelul anului 2011, în municipiul Suceava funcţiona Universitatea Stefan cel 
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Mare din Suceava (USV), care este una dintre cele mai dinamice universitati  din Europa de 

Est oferind o educatie universitara si post-universitara atractiva si de calitate. USV asigura 

un curriculum cuprinzator, cu mai mult de 100 de programe de studii la licenta, masterat, 

doctorat si nivel post-doctoral pe diverse domenii: socio–umane tehnice, economice, stiinte 

ale naturii. Diversitatea institutionala reprezinta un atribut solid care ofera capacitatea de a 

raspunde unor cereri diverse impuse de o societate in continua schimbare. Aceasta 

diversitate acopera domeniul de studiu, nivelul de studiu, precum si competentele 

dezvoltate prin programele de studii. 

Se poate constata că doar atelierele şcolare devin mai numeroase în această 

perioadă, pentru că numărul de săli de clasă, laboratoare şi de săli de gimnastică se 

diminuează în perioada 2009-2011. Este semnificativă dotarea şcolilor cu PC-uri, al căror 

număr în doi ani scade cu peste 15%. 

Infrastructura pentru educaţie a municipiului Suceava mai dispune de o serie de 

dotări prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 46  - Infrastructura învăţământului în municipiul Suceava în perioada 2009 – 2011 

Infrastructură învăţământ 
2002 2009 2010 2011 

evolutie 

2011/2009% 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 664 805 798 760 -5.6 

Ateliere şcolare 44 70 70 61 -12.9 

Laboratoare şcolare 206 254 267 282 11.0 

PC-uri*   3747 4247 3152 -15.9 

Săli de gimnastică*   30 29 27 -10.0 

Terenuri de sport*   31 31 31 0.0 

Bazine de înot*   1 2 2 100.0 

* indicatori nou introduşi în statistica oficială,  Sursa datelor: Baza TEMPO-Online – INSSE  

Este importantă totuşi de făcut o evaluare a necesităţilor actuale privind dotările din 

unităţile de învăţământ ale municipiului. Pentru a reorienta profesional resursele umane ale 

oraşului este necesar să fie îndreptate către un învăţământ profesional, postliceal şi 

superior, orientat spre domenii diverse de interes, în special de servicii, pentru dezvoltarea 

locală. 

 

2.6.7. Infrastructura pentru  sănătate 

Atunci când facem referire la calitatea vieţii locuitorilor unei zone luăm în considerare 

şi accesul acestora la serviciile de sănătate, dotarea localităţilor cu unităţi medicale şi 

farmaceutice şi asigurarea unor servicii minime de îngrijire a sănătăţii, precum şi dotarea cu 

clădiri şi aparatură medicală corespunzătoare a unităţilor sanitare. 

La nivelul municipiului Suceava funcţionează 2 unităţi  spitaliceşti cu paturi, după 

cum urmează:  

− Spitalul Judeţean Suceava – 1200 paturi 
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− Spitalul privat Bethesda – 48 paturi  

Tabelul nr. 47  - Unitati sanitare pe categorii de unitati şi forme de proprietate în municipiul 

Suceava, comparativ 2005 şi 2009 

Categorii de unitati 
sanitare 

Forme de 
proprietate 

2009 2011 

evolutie 

2011/2009 

(%) 

Spitale 
Proprietate publica 1 1 0.0 

Proprietate privata 1 1 0.0 

Societate medicala civila Proprietate privata 0 1   

Societate civila medicala 

de specialitate 

Proprietate publica 1 0 -100.0 

Proprietate privata 0 2   

Dispensare medicale Proprietate publica 1 1 0.0 

Cabinete medicale 
scolare Proprietate publica 10 11 10.0 

Cabinete medicale 

studentesti Proprietate publica 1 1 0.0 

Cabinete stomatologice 
Proprietate publica 28 12 -57.1 

Proprietate privata 87 113 29.9 

Laboratoare medicale 
Proprietate publica 14 2 -85.7 

Proprietate privata 8 9 12.5 

Crese Proprietate publica 1 1 0.0 

Farmacii 
Proprietate publica 5 4 -20.0 

Proprietate privata 67 73 9.0 

Puncte farmaceutice 
Proprietate publica 1 1 0.0 

Proprietate privata 73 70 -4.1 

Laboratoare de tehnica 

dentara 

Proprietate publica 45 0 -100.0 

Proprietate privata 10 33 230.0 

Depozite farmaceutice Proprietate privata 5 4 -20.0 

Centre medicale de 
specialitate Proprietate publica 1 1 0.0 

Cabinete medicale de 

medicina generala Proprietate privata 10 7 -30.0 

Cabinete medicale de 

familie 

Proprietate publica 47 21 -55.3 

Proprietate privata 15 35 133.3 

Ambulatorii de 
specialitate Proprietate publica 1 1 0.0 

Ambulatorii integrate 

spitalului Proprietate publica 1 1 0.0 

Cabinete medicale de 

specialitate 

Proprietate publica 81 24 -70.4 

Proprietate privata 128 170 32.8 

Centre de transfuzie Proprietate publica 1 1 0.0 

Alte tipuri de cabinete 

medicale 

Proprietate publica 8 6 -25.0 

Proprietate privata 0 2   

Sursa datelor: Baza TEMPO-Online – INSSE 

Numărul de paturi în spitale, inclusiv din centrele de sănătate, s-a diminuat în 

perioada 2009-2011 cu 2,5%, în timp ce în creşe numărul de paturi a staţionat. Situaţia 

descrisă de tabelul de mai sus relevă dezvoltarea unui sector privat de sănătate, în special 

a laboratoarelor medicale, a cabinetelor medicale de familie şi a cabinetelor de specialitate. 

Existenţa unor specialişti competenţi şi a unui personal mediu cu pregătire atât în domeniul 

medical, cât şi în domenii conexe acestuia, creşte capacitatea de rezolvare a unor 

problematici complexe medicale şi de deservire a unui teritoriu vast din aria de influenţă a 

municipiului.  
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Evoluţia infrastructurii de sănătate către dezvoltarea mediului privat de servicii 

medicale este dublată de deplasarea specialiştilor şi a cadrelor medico-sanitare în general 

către acest tip de sistem. În anul 2011, comparativ cu anul 2009, personalul sanitar mediu 

se dublează în volum în reţeaua privată de sănătate, iar medicii, farmaciștii şi stomatologii 

părăsesc sistemul public de sănătate, în special medicii de familie (-46%). După medicii de 

familie, stomatologii sunt cei care se orientează preponderent către oferirea de servicii în 

sistem privat (119% mai mulţi în 2011, comparativ cu anul 2009), însă este de remarcat 

prezenţa acestora semnificativă şi în sistemul public de sănătate.  

Figura nr. 38 - Evoluţia numărului cadrelor medico-sanitare în municipiul Suceava, în anul 2011, 

comparativ cu anul reper 2009 (100%) 

 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Gradul de dotare cu servicii medicale, asigurate de către un personal calificat, este 

în medie mai ridicat decât cel la nivel judeţean, având în vedere că în municipiu sunt 

concentrate unităţile medico sanitare cele mai importante din judeţ. De aceea, numărul 

locuitorilor ce revine la un medic este mult mai mic în municipiul Suceava decât media 

judeţeană, sau media regională a contextului suprateritorial (vezi tabelul de mai jos). 

Aceeaşi situaţie se observă şi în cazul numărului de locuitori ce revine unui cadru sanitar 

mediu.  

Tabelul nr. 48  - Indicatori generali privind sistemul de sănătate, în anul 2011 

Zona de referinţă 
Număr total 

medici 

Număr cadre 

sanitare 

medii 

Populaţie 
2011 

Nr. 

locuitori / 

medic 

Nr. locuitori / 

cadru sanitar 

mediu 

Municipiul Suceava 367 1540 106682 291 69 

Judet Suceava 888 3318 708933 798 214 

Regiunea Nord-Est 6765 20259 3695831 546 182 

România 52541 125992 21354396 406 169 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Comparativ cu mediile regionale şi chiar naţionale, numărul de locuitori aferent unui 

cadru sanitar mediu este sub valorile acestora la nivelul municipiului Suceava, ceea ce 

relevă o mai bună asigurare cu personal medico-sanitar mediu, chiar dacă în formula de 

calcul se ia în considerare şi personalul din sistemul privat. Concentrarea cadrelor sanitare 
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medii în sistemul de sănătate privat poate atrage după sine o carenţă de personal mediu 

sanitar, în ultimii ani, în sistemul public. Lipsa cadrelor sanitare este însă mai accentuată în 

mediul rural, subliniind efectele negative asupra accesului populaţiei la servicii medicale, 

dublate de slaba dotare cu unităţi sanitare în acest mediu de rezidenţă. Peste 90% din 

unităţile sanitare care oferă servicii de medicină primară, ambulatorii, spitaliceşti, de 

specialitate  şi stomatologice sunt situate în urbanul zonei periurbane Suceava, după cum 

arată analizele din studiul zonei periurbane, realizate recent. 

Indicatorul număr de paturi la mia de locuitori ne oferă o imagine foarte bună 

asupra capacităţii de supraveghere medicală în interiorul unităţilor de sănătate – spitale, 

sanatorii sau preventorii, precum şi capacitatea de tratare a pacienţilor cu nevoi de 

internare, dintr-un teritoriu, într-o unitate specializată. Valoarea acestuia pentru municipiul 

Suceava era în anul 2011 de 11,7 la mia de locuitori, mult mai ridicată faţă de media 

judeţului Suceava (4,2), dar şi faţă de mediile contextului suprateritorial, ceea ce denotă că 

analizăm un municipiu, cu o extrem de importantă funcţie de deservire teritorială pentru 

locuitorii zonei de influenţă. 

Tabelul nr. 49  - Număr de paturi în spitale la mia de locuitori în anul 2011, în context 

suprateritorial 

Zona de referinţă Populaţie 2011 
Număr paturi in 

spitale 

Paturi la 1000 

locuitori (‰) 

Municipiul Suceava 106682 1248 11.7 

Judet Suceava 708933 2943 4.2 

Regiunea Nord-Est 3695831 19566 5.3 

România 21354396 128216 6.0 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE 

Concentrarea unităţilor medico-sanitare din judeţ şi a personalului medico-sanitar 

de specialitate, din diverse domenii medicale, în municipiul Suceava confirmă existenţa la 

nivelul municipiului Suceava a unei reţele spitaliceşti care acoperă în linii mari necesarul de 

servicii medicale pentru cetăţenii municipiului, dar şi pentru locuitorii din zona de influenţă 

a acestui important pol urban de dezvoltare. 

 

2.7. Circulaţii 

2.7.1. Caracteristicile  circulației actuale 

Teritoriul administrativ al municipiului Suceava are o suprafață de aproximativ 52 

km², conform PUG 2009, suprafaţă care ramâne şi în 2015. 

Căile de comunicație din municipiul Suceava reprezintă 7,34 % (căi rutiere = 5,06 

%, căi ferate =2,28 %) din teritoriul intravilan existent (29 980 312 m2).  

Suprafaţa aferentă căilor rutiere este de 1 517 425 m2 

Suprafaţa aferentă căii ferate este de 682 517,79 m2 

 Circulația auto este direct dependentă de creșterea motorizării și a mobilității 

autoturismelor.  Populaţi municipiului Suceava la recensamantul din anul 2011 a fost de 

106682 locuitori, (Sursa: DJS Suceava, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 1992, 2002 
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şi 2011). 

Gradul de motorizare la nivelul anului 2011 in municipiul Suceava a fost de 303 

autoturisme la o mie de locuitor.  

  Densitatea populatiei de 2052 locuitori/km²  în anul 2011, confirmă poziţia 

municipiului în reţeaua naţională de localităţi, ca localitate de rang II. 

Municipiul Suceava face parte din regiunea de dezvoltare Nord – Est, in baza legii 

151/1998, regiune fara statut administrativ si personalitate judidica. 

 Deoarece Suceava este un important nod rutier național și ca urmare a poziținării 

sale pe rutele comerciale de legătură dintre România, Ucraina și Republica Moldova, 

Suceava este parte a rețelei rutiere de transport european TEN-T, fiind localizată pe unul 

dintre traseele principale ale rețelei TEN-T care străbate țara noastră. În plus, având în 

vedere că Suceava este un releu la nivel regional mai amplu, între state parte din Uniunea 

Europeană și state aflate în afara Uniunii Europene, împreună cu zona periurbană este 

prevăzut a fi unul din nodurile intermodale/ de interschimb ale României și ale acestei 

rețele. 

Figura nr. 39 -  Rețeaua TEN-T (trans-european transport network) – principalele coridoare din 

România 

  

sursa: Ministerul Transporturilor 

 

Încadrarea în teritoriul periurban și prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național (PATN), Secțiunea I Retele de transport, prevede realizarea următoarelor lucrări: 
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A. Reţeaua de căi rutiere 

o Autostrada: 1.06. Siret - Suceava - Bacău - Mărăşeşti - Tişiţa;  

1.14. Petea - Satu Mare - Baia Mare - Mireşu Mare - Dej - Bistriţa - 

Vatra Dornei - Suceava; 

o Drumuri expres sau cu patru benzi: 2.12. Baia Mare - Cavnic - Budeşti - Borşa - 

Iacobeni - Vatra Dornei - Piatra-Neamţ - Bacău; 

o B. Reţeaua de căi feroviare 

o Linii de cale ferată convenţionale, cu viteza până la 160 km/h pe trasee existente 

reabilitate: 1.06. Vicşani - Suceava - Paşcani; 

    1.16. Dej - Beclean pe Someş - Suceava; 

D. Reţeaua de aeroporturi 

o Modernizarea Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava 

E. Reţeaua de transport combinat 

o Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de 

modernizare: – Terminalul Suceava [(loc echipat pentru transbordarea si stocarea 

UTI (unitati de transport intermodal)] 

 

2.7.2. Căi de circulaţie rutieră  

Reţeaua de străzi  a municipiului Suceava are o configuraţie de tip radial iar circulaţia 

are tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore care traversează zona centrală a 

municipiului. 

Municipiul Suceava este străbătut de importante căi rutiere de ordin european, 

național și județean. În municipiul Suceava traficul auto de penetrație şi de tranzit se 

desfăşoară pe 5  artere de drumuri naţionale din care 4 artere de circulaţie sunt drumuri 

europene.  Drumurile judeţene se desfăşoară pe 4 artere iar  drumuri comunale clasate pe 

5 artere, astfel: 

Drumuri europene: 

Clasa A de referință nord-sud:  

• E85 -  (DN 2) Granița Ucraina– Siret – Suceava – Roman - Bacău – Buzău 

– Urziceni – București,  - (DN 5) București  – Giurgiu – Granița Bulgaria; 

Clasa A intermediare vest – est:  

• E58 – (DN 1C) Granița Ucraina – Halmeu –Dej,  – (DN 17) Dej – Bistrița – 

Suceava, - (DN 29) Suceava – Botoșani, (DN 28B) Botoșani – Târgu 

Frumos , - (DN 28) Târgu Frumos– Iași,- (DN 24C) Iași – Sculeni – 

Republica Moldova  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roman,_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Urziceni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Halmeu,_Satu_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dej
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Frumos
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Frumos
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Frumos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sculeni,_Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
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Drumuri naționale: 

• DN 2,  Bucureşti - Urziceni - Buzău - Râmnicu Sărat - Focşani - Bacău - 

Roman - Fălticeni - Suceava - Siret - Frontiera Ucraina 

• DN 17, Dej (DN 1C) - Bistriţa - Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc -

Suceava (DN 2) 

•  DN 29,  Suceava (DN 2) - Botoşani - Săveni -  DN 24C  (Manoleasa Prut) 

• DN 29A,  Suceava (DN 29) - Vârfu Câmpului - Dorohoi - Darabani - Rădăuţi 

Prut - Frontiera Republica Moldova 

Drumuri județene: 

• DJ 208A, Suceava (DN 2) - Ipoteşti - Luncuşoara - Ruşii Mănăstioara - 

Udeşti - Chilişeni - Ştirbăt - Liteni - Corni - Poiana - Dolhasca (DJ 208)  

• DJ 208D, Suceava (DN 2) - Mitocu Dragomirnei - Adâncata - Hânţeşti - 

Limita Jud.Botoşani  

• DJ 208T, Limita Jud. Botoşani - Burdujeni - Feteşti – Grigoreşti  

• DJ 209C, Suceava - Liteni - Vornicenii Mici - Lucăceşti - Berchişeşti 

Drumuri comunale clasate: 

• DC 57, Suceava (DN 2) (Iţcani) - Lipoveni - Mitocu Dragomirnei 

• DC 69, Suceava (DJ 208A) - Lisaura - Tişăuţi 

• DC 70, Suceava ( DJ 208A) - Ipoteşti - Tişăuţi 

• DC 72, Suceava (DJ 209C) - Sfântu Ilie - Ilişeşti (DN 17) 

• DC 74, Șcheia – Iţcani 
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Figura nr. 40 - Sistemul de circulație al municipiului Suceava 
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Rețeaua de circulație stradală din intravilan 

Zona căilor de comunicații și a construcțiilor aferente face parte din zonele 

funcțioanle a municipiului Suceava și cuprinde: subzona căilor rutiere, a celor feroviare și a 

celor aero portuare. 

Structura rețelei stradale a municipiului Sucava a fost complectată cu unele 

copomemte noi prin corecții ale conturului intravilanului, extinderea zonei de locuințe a 

municipiului cu cartiere noi și realizarea de străzi noi care fac legătura cu traseele 

existente. 

Specific rețelei stradale este structura deficitară față de importanța traficului și lipsa 

arterelor de degajare, profil transversal insuficient pentru arterele majore, străzi sinuoase 

și cu declivitați mari ( peste 4%), traasee cu trafic greu în zona centrală și cartiere. 

Tabelul nr. 50  - Evoluția rețelei stradale a municipiului Suceava 

Lungimea 
străzilor 

orăşeneşti 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Km % Km % Km % Km % Km % Km % 

Total - km 144.670  145.020  156.020  165.966  189.125  189.125  

Modernizate 
-km 

100.000 69% 100.000 69% 100.000 64% 106.000 63,9% 115.261 60,9% 115.893 61,3% 

Rețeaua stradală a municipiului este formată din străzi de categoriile a II, a III a și a 

IV a, cu  elemente geometrice ale profilului transversal reduse și diferite de-a lungul 

traseului, cu asimetrii de amenajare stânga-dreapta, unele fără trotuare amenajate, fără 

amenajări pentru scurgerea eficientă a apelor meteorice, cu intersecții la distanțe mici 

și/sau neamenajate corespunzător, cu vizibilitate redusă, unele trasee sinuoase, toate 

aceste caracteristici purtând, în cele mai multe cazuri, amprenta istorică a modului de 

construire în evoluția țesutului urban și a condițiilor de relief. 

 Rețeaua stradală majoră este alcatuită din traseele principalelor drumuri publice 

(drumuri europene, naţionale, judeţene și comunale)  care traversează teritoriul oraşului, 

din străzile care conduc fluxurile importante de trafic către aceste drumuri şi din alte câteva 

străzi care asigură legaturile interzonale. 

Racordarea tramei stradale majore cu extravilanul este asigurată prin arterele: str. 

Sofia Vicoveanca, str. Brădetului, str. Parcului, str. Cuza Vodă, str. 22 Decembrie, str. 

Mitocului, str. GA Ghica, DC 74, bd. Acad. Vasile Grecu, str. Victoriei şi str. Ion Irimescu. 

Se constată o stare tehnică precară pentru mai mult de 50% din lungimea străzilor. 

Depăşirea capacităţii de circulaţie pe diverse sectoare de străzi, atât de categoria I, II, cât 

şi III, depăşiri care au un caracter aleator în timp, conduc la un regim instabil de circulaţie, 

până la blocare. De asemenea circulația vehiculelor cu viteză redusă generează volume 

crescute de noxe eliberate în atmosferă. Principala sursă de poluare a aerului provine din 

traficul auto 

Conform Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Suceava (PAED), 

noxele din transport (public și privat) însumează 118.099,53 t CO2, ceea ce duce la o 
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emise per capita de 1.10 t CO2.  

În ulimii ani, municipiului Suceava a beneficiat de programe ample de modernizare a 

reţeleli stradale finanţate în mare parte din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 

care au condus la îmbunătăţirea accesibilitaţii şi la fluidizarea traficului. 

Gradul de echipare și dotare a tramei stradale a municipiului Suceava privind 

siguranţa circulaţiei cuprinde: 

▪ 25 de instalaţii de semaforizare din care: 

- 20 pentru vehicule si pietoni; 

-   4 pentru pietoni;  

▪ 11 sensuri giratorii. 

Străzile care au îmbrăcăminte modernă sunt semnalizate în plan orizontal cu 

marcaje rutiere conform SR 1848 – 7 : 2014. Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, 

avertizarea sau îndrumarea participanţilor la traficul rutier. Ele se folosesc singure sau 

împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră cărora le completează, le întăresc sau le 

precizează semnificaţia. 

În plan vertical semnalizarea rutieră este conform SR 1848 – 1:2011 iar tipul 

indicatoarelor şi locurile de instalare au fost stabilite de catre administratorul străzilor, 

împreuna cu poliţia rutieră. 

Mersul pe jos reprezintă o modalitate de transport pentru care optează 18% din cei 

intervievaţi, conform  anchetei socio-urbanistice realizată în cadrul PUG Suceava. Astfel, 

asfaltarea străzilor, aleilor şi refacerea trotuarelor se numără printre cele mai importante 

probleme pentru sucevenii care locuiesc în cartierele Centru, George Enescu, Areni şi 

Burdujeni. 

Deși îmbunătățirile realizate sunt semnificative și au contribuit considerabil la 

ameliorarea condițiilor de deplasare și siguranță ale pietonilor și, în plus, la îmbunătățirea 

imaginii zonei centrale a municipiului Suceava, totuși există în continuare potențial de 

îmbunătățire și exindere a rețelei pietonale, atât în Zona Centrală, cât și în cartierele 

rezidențiale (Obcini, George Enescu, Zamca, Burdujeni, Burdujeni-Sat, Ițcani). 

Una din soluţiile de descongestionare a traficului în municipiul Suceava este și 

încurajarea deplasărilor cu bicicleta. În prezent municipiul Suceava dispune de o rețea 

ciclabilă realizată pe trotuarele străzilor: Bulevardul 1 Decembrie - 980ml, Bulevardul 1 Mai 

- 1481 ml, B-dul Ștefan cel Mare – 1241 ml, str. Ana Ipătescu – 2481 ml, Calea Unirii – 

3140 ml, Calea Burdujeni – 655 ml, str. Cuza Vodă 572 ml, str. George Enescu 2212 ml. 

Traseele ciclabile amplasate pe trotuar au fost realizate prin traserea unui marcaj liniar alb 

despărțitor care separă zona pentru biciclete de cea pentru pietoni - lățimea zonei pentru 

bicilete fiind de 1m. Acestă soluție adoptată în realizarea rețele pentru biciclete nu s-a 

dovedit a fi una eficientă și nici una încurajatoare pentru utilizarea bicicletei ca mod de 

deplasare zilnică deoarece, adesea,  pistele sunt opturate de prezența diferitelor obiecte de 
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mobilier urban (stâlpi de iluminat, pubele, indicatoare rutiere, etc.) sau sunt blocate de 

autoturisme parcate. 

Municipiul Suceava dispune de o reţea stradală însumând 189,125 km care sunt 

clasificate astfel:  

o 13,885 km -  străzi categoria I-a -   reprezentând   8,37% din total; 

o 25,911 km -  străzi categoria II-a -  reprezentând  15,61% din total; 

o 35,745 km -  străzi categoria III-a - reprezentând  21,54% din total; 

o 113,584 km -  străzi categoria IV-a - reprezentând  54,48% din total; 

Din lungimea totală a străzilor municipiului Suceava de 189 125 m; 

o 108,824  km reprezintă lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din asfalt,  

o   6,724  km reprezintă lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din beton,  

o   0,345  km reprezintă lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaje,  

o 72, 232  km reprezintă lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din balast.  

Suprafaţa părţii carosabile a străzilor din municipiul Suceava reprezintă 1 585 585 m2 din 

care: 

o 868 631 m2 sunt ocupaţi cu covor asfaltic,  

o   43 093 m2 au îmbrăcămintea din beton  

o     2 622 m2 au imbracamintea din pavele 

o 401 209 m2 au îmbrăcămintea din balast,  

Suprafaţa totală a trotuarelor este de 231 840 m2 din care:  

o 221 259 m2 sunt alocaţi zonei stradale pe care există turnat covor asfaltic;  

o   4 719 m2 sunt alocaţi zonei stradale îmbrăcată în beton; 

o      300 m2 sunt alocaţi zonei stradale îmbrăcată în pavele 

o   5 562 m2 sunt alocaţi zonei stradale îmbrăcată în balast 

Reţeaua generală de circulaţie şi racordarea la extravilan 

Reţeaua de străzi a municipiului Suceava are artere de categoriile I, II, III şi IV, cu o 

configuraţie cvasi neregulată, tip radial, unde circulatia este concentrata pe cateva artere 

majore care traverseaza zona centrala   municipiului. 

Din punctul de vedere al analizei traficului de penetraţie în Municipiul Suceava, se 

constata ca valorile cele mai mari se înregistrează pe DN 2 spre şi dinspre Siret (14.729 

Vt/12 h), respectiv Bucureşti (11.768 Vt/12 h).   

Din punctul de vedere al analizei traficului de tranzit rutier în Municipiul Suceava, se 
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constat ca din totalul de 3063 Vt/12 h care tranzitează municipiul, reprezentând 11 % din 

totalul vehiculelor care utilizează arterele de penetraţie în municipiu, cele mai importante 

relaţii fiind:    

o Bucureşti → Siret 

o Bucureşti → Vatra Dornei 

o Bucureşti → Botoşani 

În urma măsurătorilor efectuate pe penetraţiile în Municipiul Suceava s-a observat că 

viteza medie cu care autovehiculele circulă este de 62,5 km/h, cu o valoare maximă de 76 

km/h pe str. 22 Decembrie (intrarea dinspre Dorohoi) şi o minimă de 51 km/h pe DN 17 

(ieşirea spre Vatra Dornei, zona industrială Şcheia).  

Se poate aprecia că racordarea tramei stradale majore cu extravilanul este bine 

asigurată prin arterele: str. Sofia Vicoveanca, str. Brădetului, str. Parcului, str. Cuza Vodă, 

str. 22 Decembrie, str. Mitocului, str. GA Ghica, DC 74, bd. Acad. Vasile Grecu, str. 

Victoriei şi str. Ion Irimescu, valorile fluxurilor de trafic fiind corespunzătoare categoriilor 

tehnice ale acestor artere de circulaţie. 

Principala propunere care se impune în cadrul acestui punct este construirea 

şoselelor de centură. 

Lipsa centurii ocolitoare a municipiului (varianta vest este în construcție) face ca 

traficul de tranzit să se  desfăşoare în totalitate pe arterele municipiului, cu efecte negative 

asupra infrastructurii rutiere,  asupra mediului (poluare fonică şi noxe) etc. 

Varianta de ocolire vest, aflată în construcție,  va putea proteja reţeaua de străzi, 

care sub efectul intensităţii şi compoziţiei traficului se deteriorează foarte repede, iar 

mediul va fi protejat din punct de vedere fonic şi al noxelor. Centura este oportună pentru 

că ajută la selectarea traficului de tranzit de cel local,  degrevează reţeaua de străzi de o 

sarcină suplimentară , sporește capacitatea de circulație , crește viteza de transport, 

asigură o fluenţă și o siguranță constantă în desfăşurarea traficului.  

Această variantă nu rezolvă problemele de trafic auto spre Botoșani și Dorohoi. Se 

simte nevoia realizării și a unei artere la sud-est care să facă legătura dintre DN 2 (E85) și 

DN 29, DN 29A, care împreună cu varianta vest, elimină în totalitate traficul greu de tranzit 

de pe arterele municipiului Suceava. 

2.7.3. Circulație feroviară și amenajări aferente 

Din punct de vedere al infrastructurii feroviare, teritoriul municipiului Suceava este 

străbătut de urmatoarele linii ferate: 

• Calea ferată 500 București Nord - Ploiești Sud – Adjud - Pașcani – Suceava - Vicșani;  

• Calea ferată 502 Suceava – Vama – Floreni - Ilva Mică; 

• un racord CF industrial. 
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Stațiile de cale ferată sunt:  

• Suceava ( Burdujeni );  

• Suceava Nord ( Ițcani );  

• Suceava Vest ( Șcheia ).  

Rețeaua feroviară are o lungime de 10.130 m electrificată, din care  5.011 m linie 

simplă și 5.119 m linie dubla.  

Figura nr. 41 -  Magistrale din Regiunea Nord-Est 
 

                     
sursa: Compania Națională de Căi Ferate, www.cfr.ro 

 

De asemenea Suceava este parte și a coridorului ferivar TEN-T (trans-european 

transport network) ce străbate țara noastră, așa cum este arătat înfigura de mai jos: 

 

http://www.cfr.ro/
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Figura nr. 42 -  Rețeaua TEN-T (trans-european transport network) – principalele coridoare din 

România 

                      
sursa: Ministerul Transporturilor 

 

Suprafaţa totala aferentă căii ferate amplasată pe teritoriul administrativ al 

municipiului Suceava este de 682 517,79 m2 din care: 

1.Teren aparţinând  domeniului  public  al  statului,  dat  în concesiune  C.N.C.F. 

„CFR” S.A.  = 222.699,00 m2; 

2.Teren aparţinând  domeniului  privat  al C.N.C..F „CFR” S.A. = 459.818,79 m2; 

Intersecțiile dintre drumurilor naționale cu calea ferată sunt amenajate astfel: 

• Pasaj inferior pe DN 2 la Km 439+225, pe  CF Km 2+096, peste strada Cernauti; 

• Pasaj superior pe DN 2 la Km 440+285, pe  CF Km 448+096, pe strada Grigore 

Alexandru Ghica; 

• Pasaj superior pe DN 29 la Km 2+358, pe  CF Km 446+300, pe strada Calea Unirii; 

• Pasaj inferior pe DN 17 la Km 252+160, pe  CF Km 4+670, peste strada Humorului; 

Pasajele la nivel cu calea ferată în număr de trei, din care unul intersectează strada 

Plaiului din municipiului Suceava, sunt amenajate cu dale din beton și asigurate SAT.  

Suprafața aferentă căii ferate include: zona de siguranţă a infrastructurii feroviare 

publice (fâşiile de teren cu lățimea de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii 

ferate, ce includ instalaţiile de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei, cele de conducere 

operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi instalaţiile şi lucrările de protecţie a mediului)  și 

terenurile aferente infrastructurii feroviare (elementele necesare circulaţiei şi manevrei 

materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi 

celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar de bunuri și 
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persoane). 

În scopul desfasurarii în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii 

evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a căii 

ferate. 

Zona de siguranță a infrastructurii feroviare cuprinde fâșiile de teren în limita de 20 

m fiecare, situate de o parte și de alta a axului căii ferate, necesare pentru amplasarea 

instalațiilor de conducere operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și 

lucrărilor de protecție a mediului. 

Zona de protecție a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, situate de o 

parte și de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la 

axa căii ferate, precum și terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, asigurării 

funcționarii acesteia. 

În ultimii ani, se constată o continuă degradare a infrastructurii feroviare, în special 

pe liniie secundare. A scăzut puternic traficul de marfă şi călători, în defavoarea 

transportului rutier. 

Nu sunt prevăzute investiţii în reabilitarea şi modernozarea reţelei feroviare pentru 

următoarea perioadă de programare. 

 

2.7.4. Circulație aeriană și amenajări aferente 

 Aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava este amplasat în orașul Salcea la 

11,2 Km de municipiul Suceava și la 30,5 Km de municipiul Botoșani. 

 Accesul rutier le aeroport este asigurat de drumul național DN 29 (E58) și de drumul 

județean DJ 298. 

Aeroportul Salcea este  în subordinea Consiliului Județean Suceava, dispune de o 

pistă de 2460 x 45, cu căi de rulare de 120 m, platforma de îmbarcare de 290 m şi turn de 

control,  în curs de modernizare prin Programul Operaţional de Transport. 

Din perspectiva numărului de pasageri, aeroportul este încă unul dintre cele mai mici 

din ţară. 

 

2.7.5. Disfuncţionalităţi constatate în desfăşurarea traficului şi cauzele care le 

generează 

Situaţia actuală a reţelei stradale din municipiul Suceava, caracterizată de 

concentrări excesive de trafic şi distanţe mari de parcurs între zonele funcţionale ale 

oraşului, scot în evidenţă câteva dintre problemele cu care se confruntă circulaţia rutieră în 

oraş, respectiv: 

▪ Absenţa unor străzi de categoria I, cu 6 benzi de circulaţie care să asigure preluarea 

fluxurilor majore;  
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▪ Absenţa unor legaturi multiple intre zonele de regenerare urbana- Centrul 

municipiului,  cartierul Burdujeni, cartierul Itcani si comuna Scheia -  care sa 

descongestioneze traficul de pe arterele de legatura existente intre acestea;  

▪  Absenţa unei artere ocolitoare a zonei aglomerate de pe Calea Unirii, pentru relația 

Botoșani – Dorohoi, care să preia traficul de tranzit şi să elimine traficul greu de pe 

reţeaua rutieră a municipiului; 

▪ Capacitatea de circulaţie a axei principale de circulație: bd. 1 Mai, bd. Ştefan cel 

Mare, bd. Ana Ipătescu, Calea Unirii, Str. Alexandru cel Bun, precum şi a celorlalte 

artere din zona centrală, este depăşită la orele de vârf;  

▪ Lipsa unor rute separate pentru traficul greu care sa nu se suprapuna cu strazile care 

au capacitatea de circulatie depasita; 

▪ Procent ridicat de străzi nemodernizate; 

▪ Trotuare in strare necorespunzatoare; 

▪ Lipsa benzilor de stocaj pentru virajul la stânga în principalele intersecţii; Virajul 

stânga este dificil de efectuat în arterele principale. Probleme legate de virajul la 

stânga pentru accesul la diferite societăţi comerciale sau alte obiective şi probleme 

legate de siguranţa circulaţiei Str. Sofia V Str. Vasile Alecsandri icoveanca, Bd. 1 

Mai, Str. Ana Ipătescu, Calea Unirii, Str. Gheorghe Doja, Str. Vasile Alecsandri, Str. 

Mihai Viteazul; 

▪ Locurile de parcare existente și garajele sunt insuficiente, se parchează pe benzile de 

circulație reducând-se capacitate de circulație a străzilor. Trafic îngreunat pe străzi 

datorită maşinilor parcate Str. Ştefan cel Mare, Calea Burdujeni, Str. Victoriei, Bd. 

George , Enescu, Str. Universităţii, Str. Mărăşti, Str. Mihai Eminescu,  Str. Vasile 

Alecsandri, Str. Petru Rareş, Str. Mihai Viteazul. Maşini parcate în intersecţie. Calea 

Obcinilor, Str. Mihai Viteazul, cu str. A. Crimca şi str. Trandafirilor; 

▪ Lipsa de parcaje tampon pentru traficul de tranzit greu ; 

▪ Viteze mari pe arterele de penetraţie în municipiu, precum şi pe cele utilizate ca rute 

de tranzit (în special Calea Unirii). Viteza de deplasare a vehiculelor este uneori 

peste limita legală Str. Sofia Vicoveanca, Calea Unirii, Str. 22 Decembrie, Str. G.A. 

Ghica; 

▪ Traficul rutier foarte mare , cât și de starea suprafețelor de circulație influențează 

negativ activitatea și viața locuitorilor municipiului, prin nivelul de zgomot și noxe 

generat de acestea, foarte greu de suportat;  

▪ Alunecări de teren de suprafață în zona Zamca; 

▪ Inundații datorită scurgerilor de torenți sau revărsării râului Suceava; 

▪ Poluarea ridicată datorită traficului rutier aglomerat în oraş; 

▪ Amenajări nesatisfăcătoare pentru biciclişti. Pistele de biciclete existente nu au 
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continuitate in zona intersectilor. Pistele sunt opturate de prezența diferitelor obiecte 

de mobilier urban (stălpi de iluminat, pubele, indicatoare rutiere, etc.) sau sunt 

blocate de autoturisme parcate; Absenţa sau calitatea scăzută a pistelor pentru 

biciclete, obligă pietonii şi bicicliştii să utilizeze partea carosabilă a drumurilor 

publice, destinată deplasării autovehiculelor; 

▪ Amenajări nesatisfăcătoare pentru pietoni. Probleme de siguranţa circulaţiei la 

trecerile pentru pietoni, lipsa iluminării pe timp de noapte; Amenajari 

necorespunzaroare pentru zonele pietonale periferice;  

▪ Blocaje la orele de vârf la intersecţii semaforizate Bd. 1 Decembrie 1918, Calea 

Obcinilor, Bd. 1 Mai . Blocaje de circulaţie la orele de vârf la intersecţiile :Str. 

Universităţii cu str. Alexandru cel Bun, . Str. Mărăşeşti cu bd. 1 Mai, Str. Nicolae 

Labiş cu str. Traian Vuia, Str. Nicolae Bălcescu cu str. Ciprian Porumbescu; 

▪ Lipsa alveolelor pentru staţiile de transport în comun, Bd. George Enescu, Str. 

Mărăşti, Bistriței, Coposu, Gării, Ghe Doja; 

▪ Panouri publicitare amplasate necorespunzător și  care pot influența negativ atenția 

conducătorilor auto; 

Existența unor construcții în intersecții și în imediata veconătate care obturează 

vizibilitatea în intersecții. 

 

2.8. Intravilan existent. Zone funcţionale 

2.8.1. Intravilan existent 

Planul Urbanistic General al municipiului Suceava, aprobat de Consiliul Local în anul 

1999,  cuprinde un număr total de 33 Unități Teritoriale de Referință (UTR). Aceste Unități 

Teritoriale de Referinta reglementează atât teritoriul aflat în limitele administrative ale al 

Municipiului Suceava, cât și alte zone aflate în exteriorul acestuia (din comuna Şcheia, 

comuna Mitocul Dragomirnei, oraşul Salcea şi comuna Ipoteşti). 

Aceste Unități Teritoriale de Referința, în marea lor majoritate nu au fost delimitate 

pe criteriul omogenitatii funcționale, spațial sau volumetrice. Acest lucru a determinat o 

dezvoltarea fragmentată, neuniformă în raport cu vecinătățile directe.  

  Planul Urbanistic General, aprobat în anul 1999, prin reglementările propuse nu a 

prefigurat schimbările reale ce au avea loc după aprobarea sa. În consecință: 

• reglementările nu au oferit condiţiile unei dezvoltări urbanistice fireşti; 

• în multe situaţii nu s-a ţinut cont de tipul de proprietate, fiind incluse o serie de 

terenuri private în zone verzi sau alte zone aparţinând domeniului public fără 

posibilitatea reală de rezolvare a dreptului la proprietate prin schimburi, despăgubiri 

etc.; 

• nu a existat o previziune reală a extensiei teritoriului; 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

120 
 

• teritoriul intravilan a fost restrâns faţă de cel delimitat în anul 1990, în timp ce 

tendinţele reale de dezvoltare ale oraşului au fost în sensul utilizării acestor spaţii; 

• nu a oferit condiţii pentru protecţia monumentelor istorice. 

Din acest motiv, documentaţiile de urbanism care au schimbat local reglementările 

PUG, chiar dacă nu au fost tratate coerent, au reprezentat o necesitate reală impusă de 

schimbările generale economice şi sociale.  Amplasarea şi numărul acestor documentaţii 

este o dovadă a inadaptării reglementărilor propuse la dezvoltarea oraşului. 

În urma analizei Planului Urbanistic General în corelaţie cu documentaţiile de urbanism 

aprobate ulterior, au fost surprinse o serie de aspecte legate de modificări ale caracterului 

funcţional. Aceste modificări, chiar dacă contravin prevederilor iniţiale ale Planului Urbanistic 

General, în unele situaţii pot fi considerate benefice dezvoltării oraşului. Ne referim aici la 

fostele zone industriale (delimitate ca atare), care au primit ulterior funcţiuni comerciale sau 

de servicii. Acest proces se încadrează în tendințele firești de dezvoltare şi rezolvă o 

problemă importantă întâlnită în multe orașe europene și anume situarea zonei industriale în 

mijlocul oraşului pe cursul principal de apă.  

În cazul marilor investiţii, cu impact major asupra oraşului, (cum este situaţia 

marilor centre comerciale), schimbarea regimului funcţional este pozitivă, dar creşterea 

fluxurilor de circulaţie poate genera probleme de supra-aglomerare a unor artere 

importante. De asemenea, se impune identificare unor noi locații pentru activităţi 

economice eventual într-un context macro-teritorial mai amplu, la nivelul zonei periurbane. 

O altă categorie de modificări ale caracterului funcţional, observate în urma analizării 

documentaţiilor de urbanism sunt cele legate de conversia unor zone cu destinaţie de 

spaţiu verde în spaţii pentru locuit sau pentru alte tipuri de investiții.  

 

2.8.2. Zonele funcţionale  

Conform Planului Urbanistic General în vigoare, teritoriul intravilan al municipiului 

Suceava este împărţit în 10 zone funcţionale majore. Două dintre acestea („Zona unităţi 

industriale, de depozitare şi agricole” şi “Zona cu destinaţie specială şi de echipare 

teritorială”) sunt subîmpărţite în 2, respectiv 4 subzone funcţionale. 

Cum se poate observa şi în tabelul nr. 66 - Bilanţ teritorial al zonelor funcţionale din 

intavilan conform PUG aprobat în 1999, ponderea cea mai mare a suprafeţei ocupate din 

teritoriul intravilan o are Zona de locuinţe cu regim mediu şi mare de înălţime, inclusiv 

funcţiuni complementare. Această zonă funcţională are o pondere de 29,40% din total 

intravilan existent, ocupând o suprafaţă de 1036,5 ha. 

A doua zonă funcţională care ocupă o suprafaţă importantă din teritoriul intravilan al 

municipiului Suceava este Zona unităţi industriale, de depozitare şi agricole, care ocupă 

aproximativ 546 ha şi are o pondere de 15,49 din total.  

De la intrarea în vigoare a PUG-ului şi până în prezent, această zonă funcţională a 
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suferit cele mai puternice transformări, acest lucru fiind determinat de contextul economic 

şi de nevoile de reutilizare ale unor spaţii întinse ca suprafață şi care prezentau certe 

avantaje prin nivelul de echiparea tehnico-edilitară. 

Tabelul nr. 51  - Bilanţ teritorial al zonelor funcţionale din intavilan conform PUG aprobat în1999 

ZONE FUNCŢIONALE 
SUPRAFEŢE 

(Ha) 

PONDERE 

(%) 

ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE, ALTE FUNCŢIUNI DE 

INTERES PUBLIC 
340 9,64 

ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM MEDIU ŞI MARE DE ÎNĂLŢIME, 

INCLUSIV FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
259 7,35 

ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM MIC ÎNĂLŢIME, INCLUSIV 

FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
1036,5 29,40 

ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE ŞI AGRICOLE 

din care: 
    

     Unităţi industriale şi de depozitare 401 11,38 

     Unităţi agricole 145 4,11 

ZONĂ SPAŢII VERZI, AGREMENT ŞI SPORT 450 12,77 

ZONĂ PĂDURI /AGREMENT 186 5,28 

ZONĂ PROPUSĂ PENTRU ECOLOGIZARE 50 1,42 

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ŞI DE ECHIPARE 

TERITORIALĂ 
    

     Căi de comunicaţie rutieră 298,7 8,47 

     Căi ferate 73 2,07 

     Construcţii aferente reţelelor tehnico-edilitare 59 1,67 

     Zone cu destinaţie specială 4 0,11 

ZONĂ LIVEZI 8 0,23 

ZONĂ APE 215 6,10 

TOTAL 3525,2 100,00 

Date preluate din Memoriu de urbanism aferent PUG Municipiul Suceava  

Cum am amintit anterior, Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava conține şi 

reglementări pentru zone aflate în afara teritoriului administrativ. Aceste zone sunt 

importante pentru oraş datorită faptului că exercită o influenţă puternică asupra dezvoltării 

oraşului.  

În cazul acestor teritorii se poate observa că funţiunile care ocupă cele mai întinse 

suprafeţe din afara teritoriului administrativ al municipiului Suceava sunt cele industriale şi 

de depozitare. Aceste suprafeţe sunt dezvoltate pe teritoriile oraşului Salcea şi ale comunei 

Şcheia. 

În tabelul nr. 55  sunt prezentate zonele funcţionale şi ponderea acestora din totalul 

teritoriilor reglementate de actualul Plan Urbanistic General.  
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Tabelul nr. 52  - Bilanţ teritorial al zonelor funcţionale din afara teritoriului administativ al 

Municipiului Suceava conform PUG aprobat în1999 

ZONE FUNCTIONALE 
SUPRAFETE 

(Ha) 

PONDERE 

(%) 

ZONĂ INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE, ALTE FUNCŢIUNI DE 

INTERES PUBLIC 
21 5,72 

ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM MEDIU ŞI MARE DE ÎNĂLŢIME, 

INCLUSIV FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
38 10,35 

ZONĂ LOCUINŢE CU REGIM MIC ÎNĂLŢIME, INCLUSIV 
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 

65,3 17,78 

ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE ŞI AGRICOLE 

din care: 
    

     Unităţi industriale şi de depozitare 150,6 41,01 

     Unităţi agricole 0,4 0,11 

ZONĂ SPAŢII VERZI, AGREMENT ŞI SPORT 67,7 18,44 

ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ŞI DE ECHIPARE 

TERITORIALĂ 
    

     Căi de comunicaţie rutieră 16 4,36 

     Căi ferate 0,5 0,14 

     Construcţii aferente reţelelor tehnico-edilitare 4,2 1,14 

ZONĂ APE 3,5 0,95 

TOTAL 367,2 100,00 

Date preluate din Memoriu de urbanism aferent PUG Municipiul Suceava  

 

Zona rezervată instituţiilor şi serviciilor de interes public 

Administraţie 

 Instituţiile administrative (judeţene şi locale) sunt localizate atât la nivelul zonei 

centrale, cât şi în exteriorul acesteia. Cele mai multe dintre acestea sunt concentrate în zona 

centrală.  

În tabelul nr. 53 sunt prezentate institutiile publice prezente pe teritoriul municipiului 

Suceava. 

Tabelul nr. 53  - Instituțiile publice 

INSTITUTIE ADRESA 
1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Suceava 

Strada Avram Iancu, numărul 1 

2. Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor 

Simple Suceava 

Strada Petru Rareş, numărul 70 

3. Serviciul Județean de Metrologie Bulevardul George Enescu, numărul 2, bloc 7, 

parter 
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Legală Suceava, Comisariatul 

Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Suceava 

4. Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor Suceava 

Calea Unirii, numărul 22, Suceava 

5. Primăria Municipiului Suceava Bulevardul 1 Mai, numărul 5A 

6. Instituţia Prefectului – Judeţul 

Suceava, Consiliul Județean Suceava, 

Oficiul de Mobilizare a Economiei și 

Pregătirea Teritoriului pentru Apărare 
Suceava 

Strada Ştefan cel Mare, numărul 36 

7. Casa Județeană de Pensii și alte 
Drepturi de Asigurări Sociale Suceava 

Strada Ilie Ilaşcu, fără număr 

8. Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Suceava 

Strada Vasile Bumbac, numărul 1 

9. Direcția Silvică Suceava Bulevardul 1 Mai, număr 6 

10. Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Suceava 

Bulevardul George Enescu, numărul 16 

11. Direcția Județeană Suceava a 

Arhivelor Naționale 

Strada Stefan cel Mare, numărul 33 

12. Direcția Județeană de Statistică 

Suceava 

Strada Mihai Viteazu, numărul 25 

13. Direcția pentru Agricultură a Județului 

Suceava, Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Suceava, 
Camera Agricolă Județeană Suceava 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 3 

14. Direcția pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniu Cultural Național Suceava 

Strada Mihai Viteazul, numărul 27 

15. Agenția Județeană de prestații Sociale 
Suceava, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă – Agenția 

Locală Suceava 

Strada Tudor Vladimirescu, fără număr 

16. Direcția pentru Sport și Tineret a 

Județului Suceava 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 7 

17. Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor a județului 

Suceava 

Strada Scurtă, numărul 2 

18. Oficiul Județean pentru Studii 

Pedologice și Agrochimice Suceava, 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Semințelor și Materialului 

Săditor, Stațiunea de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă Suceava Suceava 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 15 

19. Banca de Resurse Genetice Vegetale 

Suceava 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 17 

20. Agenția pentru Protecția Mediului Strada Bistriţei, numărul 1A 

21. Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Suceava 

Strada Bistriței, fără număr 

22. Judecătoria, Tribunalul, Curtea de 

Apel Suceava 

Strada Ştefan cel Mare, numărul 62 

23. Inspectoratul Școlar al Județului 

Suceava 

Calea Unirii, numărul 15 

24. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Strada Vasile Bumbac 
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25. Palatul de Justitie  

26. Primaria Burdujeni  

27. Garda Financiară – Secția Suceava Strada Vasile Bumbac, numărul 7 

28. Compania Națională de Autostrăzi și 

Drumuri Naționale din România SA – 

Secția Drumuri Naționale Suceava 

Strada Grigore Alexandru Ghica, numărul 12 

29. Garda Națională de Mediu – 

Comisariatul Regional și Județean 
Suceava 

Bulevardul Sofia Vicoveanca, numărul 72 

30. Inspectoratul Teritorial al Consiliului 

Concurenței Suceava 

Strada Mihai Viteazu, numărul 15, bloc 15, 
apartament 1 

31. Casa de Asigurari de Sănătate  

32. Inspectoratul Județean în Construcții 

Suceava,  

Strada Universității, număr 48 

33. Centrul Județean de Conservare și 

Valorificare a Tradiției și Creației 

Populare Suceava 

Strada Universităţii, numărul 48 

34. Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Suceava 

Strada Universităţii, numărul 28A 

35. Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Bucovina al județului 
Suceava 

Strada Universităţii, numărul 14 

36. Inspecția de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 

și Instalațiilor de Ridicat – Inspecția 

Teritorială Suceava 

Strada Universităţii, numărul 19 

37. Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare – Unitatea de Administrare 

Suceava 

Strada Universităţii, număr 9 

38. Inspectoratul Teritorial de Regim 

Silvic și de Vânătoare Suceava 

Strada Teilor, fără număr 

39. Autoritatea Rutieră Română – Agenția 

ARR Suceava 

Strada Mitropoliei, numărul 5, etaj 3 

40. Avocatul Poporului – Biroul Teritorial 

Suceava 

Strada Petru Rareş, numărul 15 

41. Biroul Vamal Suceava Strada Humorului, numărul 82 

42. Compania Națională Poșta Română – 

Direcția Regională de Poștă Iași – 

Oficiul Județean de Poștă Suceava 

Strada Nicolae Bălcescu, numărul 6 

Prelucrare proprie 

Se poate observa că aceste instituţii sunt localizate atât în oraşul vechi, cât şi  în 

cartierele Burdujeni şi Iţcani. Deasemenea două dintre instituţii (Agenția pentru Protecția 

Mediului şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava) sunt localizate în cartierul Obcini. 

Dotări de învăţământ 

 În municipiul Suceava funcţionează un număr total de 18 grădiniţe dinte care 11 cu 

program normal şi 7 cu program prelungit. La nivelul invăţământului primar şi gimnazial, 

oraşul dispune de 10 şcoli cu clase I-VIII.  

În ceea ce priveşte învăţământul liceal, la nivelul oraşului îşi desfăşoară activitatea 
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un număr  de 12 licee și colegii. La aceste structuri de învăţământ se mai adaugă un 

centrul şcolar pentru educaţie incluzivă, o şcoală postliceală sanitară, 5 grădiniţe 

particulare şi 3 şcoli particulare. 

Municipiul Suceava dispune deasemenea şi de o sctructură de învăţământ superior 

(Universitatea Ștefan cel Mare Suceava) care acoperă o gamă variată de domenii de 

pregătire. 

Dotări de cultură 

Municipiul Suceava deţine un număr de 16 unităţi culturale de interes local, judeţean 

sau naţional. 

Tabelul nr. 54  - Instituţii culturale 

CULTURĂ 

1. Muzeul Satului Bucovinean 

2. Muzeul de Științe ale Naturii 

3. Muzeul Etnografic Hanul Domnesc 

4. Muzeul de Istorie 

5. Casa Memoriala Simion Florea Marian 

6. Cetatea de Scaun 

7. Curtea Domnească 

8. Casa de Cultură  a Sindicatelor 

9. Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera 

10. Dom Polski 

11. Observatorul Astronomic 

12. Centrul Național de Informare Turistică 

13. Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Suceava 

14. Cinema 

15. Muzeul National al Bcovinei- Laborator Zonal de Restaurare 

16. Forumul Regional Bucovina  

Prelucrare proprie 

Dotări de sănătate 

Municipiul Suceava dispune de 4 spitale (3 publice şi unul privat), un serviciu de 

ambulanţă, un centru de transfuzii sangvine, 4 policlinici și 3 cente medicale.  

http://orasulsuceava.ro/unde-iesim/obiective-turistice/muzee/muzeul-etnografic-hanul-domnesc/
http://orasulsuceava.ro/unde-iesim/obiective-turistice/muzee/muzeul-de-istorie/
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Tabelul nr. 55  - Instituții sanitare 

INSTITUTII SANITARE 
1. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. IOAN CEL NOU 

2. SPITALUL VECHI 

3. SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE BURDUJENI 

4. SPITALUL BETHESDA 

5. POLICLINICA BETHESDA 

6. SERVICIL DE AMBULANȚĂ 

7. POLICLINICA 

8. POLICLINICA JUDEŢEANĂ SUCEAVA 

9. POLICLINICA CFR 

10.  CENTRUL JUDEȚEAN DE TRANSFUZIE SANGVINĂ 

11.  CENTRU DE DIALIZĂ FRESENIUS SV  

12.  SCM CENTRU MEDICAL BUCOVINA (fosta policlinică Industriala) 

13.  ARCADIA CENTRU MEDICAL BUCOVINA  

Prelucrare proprie 

Zona de gospodărie comunală 

Este reprezentată de terenurile rezervate pentru: gospodăria de apă, staţia de 

pompare a apei, staţie de epurare a apelor uzate, statie de producere şi distribuţie a 

agentului termic, staţii pentru reglarea tensiunii electrice şi un număr de 8 cimitire.  

Activitate financiar-bancară 

 Sediile principale ale structurile financiar bancare sunt concentrate în general în Zona 

Centrală. Există însă şi agenţii sau bancomate care sunt dispersate la nivelul întregului 

municipiu şi care asigură o deservire destul de bună. 

Dotări comerciale 

Distribuţia spţiilor comerciale la nivelul oraşului se face în general în lungul 

bulevardelor şi străzlor principale. Multe dintre aceste dotări au fost amplasate fie în 

construcţii dedicate (magazine comerciale sau pieţe agroalimentare), fie în spaţii special  

amenajate care au fost construite odată cu ansamblurile de locuinţe colective. În ultima 

perioadă, însă se poate constata un intens proces de reamenajare a spaţiilor de locuit şi de 

transformare a acestora în spaţii pentru comerţ - servicii. Ne referim aici la spaţii localizate 

la parterul unor blocuri, care datorită amplasării favorabile în raport cu străzile intens 

circulate, au putut acoperii o necesitate. 

Acelaşi proces de extindere a acestor tipuri de spaţii s-a putut constata şi la nivelul 

locuinţelor individuale, acest lucru evidenţiind foarte clar tendinţele de dezvoltare 

funcţională a diferitelor areale. 

Un alt fenomen care s-a tot propagat de-a lungul timpului a fost apariţia chioşcurilor 

destinate micului comerţ, care deobicei suplinesc lipsa unor dotări de acest tip intr-un areal 

mai mare. Fenomenul s-a extins atât în cadrul marilor ansambluri de locuit cât şi în lungul 

străzilor principale. În cele mai multe situaţii, astfel de construcţii aduc un deserviciu 

imaginii urbane şi calităţii spaţiului public. 

http://www.paginiaurii.ro/Spitale%2C+policlinici+şi+asistenţă+sanitară/SPITALUL+JUDEŢEAN+DE+URGENŢĂ+SF.+IOAN+CEL+NOU/2440239032002013FREE.html
http://www.paginiaurii.ro/Spitale%2C+policlinici+şi+asistenţă+sanitară/SPITALUL+BETHESDA/2548443032002013FREE.html
http://www.paginiaurii.ro/Spitale%2C+policlinici+şi+asistenţă+sanitară/POLICLINICA+BETHESDA/2313336032002013FREE.html
http://www.paginiaurii.ro/Spitale%2C+policlinici+şi+asistenţă+sanitară/POLICLINICA+JUDEŢEANĂ+SUCEAVA/2314114032002013FREE.html
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Poate cel mai spectaculos proces însă, a fost acela al apariţiei marilor lanţuri 

comerciale. Aceste investiţii au schimbat cu totul faţa oraşului, ducând la redistribuirea 

punctelor de interes ale localităţii. Astfel, viaţa socială şi culturală a oraşului gravitează în 

ultima perioada în jurul centrului comercial Iulius Mall. 

Dotări de cult 

Pe teritoriul municipiului Suceava sunt prezente un număr de 57 instituţii de cult. 

Dintre acestea, biserica ortodoxa deţine un total de 39 lăcaşe de cult dintre care 4 sunt pe 

rit vechi. 

La categoria lăcaşelor de cult creştine localizate la nivelul municipiului Suceava mai 

pot fi incluse un numar de 2 biserici catolice, una lutherană şi 14 protestante (2 adventiste 

de ziua a şaptea, 4 baptiste, 4 penticostale şi 4 creştine după evanghelie). 

Pentru religia evreiască la nivelul oraşului exista un singur lăcaş de cult. 

Mai jos sunt listate denumirile lăcaşele de cult şi distribuţia acestora după confesiuni. 

 

CREȘTINĂ 

Ortodoxă: 

1. Mănăstirea Sf. Ioan Cel Nou de la Suceava 

2. Biserica Învierea Domnului 

3. Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul 

4. Biserica Sf. Gheorghe Mirăuți 

5. Biserica Sf. Dumitru 

6. Biserica Adormirea Maicii Domnului 

7. Biserica Sf. Nicolae Prajescu 

8. Catedrala Ortodoxă 

9. Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena 

10. Biserica Sf. Treime 

11. Biserica de stil vechi 

12. Biserica Sf. Trei Ierarhi 

13. Biserica Sf. Vineri 

14. Biserca Sf. Spiridon 

15. Biserica Sf. Antonie cel Mare 

16. Biserică Spital 

17. Biserica Sf. Ierarh Nicolae și Izvorul Tămăduirii Maicii Domnului 

18. Biserică Militara Sf. Iosif cel Nou 

19. Biserca Sf. Pantelimon 

20. Biserica Nasterea Maicii Domnului 

21. Biserică Cimitir Pacea la casa Mortoară 

22. Biserica Inaltarea Domnului 

23. Biserica Sf. Andrei 

24. Biserica Acoperământul Maicii Domnului 

25. Mănăstirea Teodoreni 

26. Biserica Sf. Treime 

27. Bisercă Str. Matei Milo Burdujeni 
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28. Biserica Sf. Gheorghe 

29. Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil 

30. Biserica Sf. Vasile cel Mare 

31. Biserica Sf. Cuvioasă Parascheva 

32. Biserica Sf. Mare Mucenic Mina 

33. Biserica Sf. Cruce 

34. Biserica Inaltarea Domnului Vama 

35. Biserica Sf. Apostoli 

36. Biserica Armenească Sf. Cruce 

37. Biserica Armenesacă Sf. Simion Stâlpnicul -Turnu Roșu 

38. Mănăstirea Armenească Zamca 

39. Biserica pe stil vechi Sf. Ioan Cel Nou de la Suceava 

Catolică: 

40. Biserica Biserica romano – catolică „Sfântul Ioan Nepomuk”  

41. Biserica Catolică Sfânta Elisabeta Ițcani 

Lutherană: 

42. Biserica Luterana – Str. Armeneasca 

Protestantă: 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea 

43. Biserica Adventistă de Ziua Șapte Speranța 

44. Biserica Adventista Speranța  

Biserica Baptistă 

45. Biserica Baptistă Maranatha 

46. Biserica Baptistă Betania  

47. Biserica Baptista Betleem  

48. Casa de ruganiune Baptista III  

Biserica Penticostală 

49. Biserica Penticostală Filadelfia 

50. Biserica Penticostală Betel Ițcani 

51. Biserica Penticostală Speranța  

52. Biserica Penticostala Sf Ilie- Obcini – Str. Rulmentului 

Biserica Crestina dupa Evanghelie 

53. Biserica creştină după Evanghelie Betel 

54. Biserica Diakonia – Str. Apeductului 

55. Biserica Providenta – Str. Mirauti, in capat 

56. Biserica Emanuel – Obcini, Str. Bistritei 

EVREIASCĂ 

57. Sinagoga Gah din Suceava 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Protestantism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Adventist%C4%83_de_Ziua_a_%C8%98aptea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Baptist%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Penticostal%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_PenticostalÄ�
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Zona destinată locuirii 

Este zona cu cea mai mare suprafaţă ocupată, având o pondere de 29,4% din total 

intravilan existent. 

În oraş predomină regimul de înălţime mic, P – P+2. Construcţiile mai înalte sunt 

concentrate în limitele zonei centrale şi în cartierele Mărăşeşti, Zamca, George Enescu, 

Obcini respectiv Burdujeni. 

Cu mici excepţii aceste zone de locuinţe înalte nu sunt omogene fiind intercalate de 

construcţii cu regim redus de inălţime (în general locuinţe individuale sau spații 

comerciale). 

Cartierele George Enescu şi Obcini sunt zonele cele mai compacte din acest punct 

de vedere, aici putând fi identificate puţine inserţii de spaţii comerciale de mici dimensiuni 

care deservesc areale restrânse.  

Dotările aferente zonelor de locuit (comerţ, educatie, alimentaţie publică) sunt 

dispuse relativ echilibat la nivelul orașului, exepție făcând cartierul Iţcani care nu este 

deservit corespunzător de unităţi de invăţământ.  

Zona destinată activităţilor productive 

Activităţile productive au fost dispuse în general între râul Suceava și calea ferată. 

Proximitatea gărilor Burdujeni şi Iţcani şi a liniei ferate aferente acestora a fost favorabilă 

dezvoltării aici a activităţilor productive. O alta zonă importantă pentru dezvoltarea 

activităţilor productive se află pe teritoriul comunei Scheia, în zona de sud-vest a oraşului.  

Toate aceste zone industriale au fost treptat restructurate şi refunţionalizate, pe 

suprafaţa acestora realizându-se treptat spaţii comerciale de mari dimensiuni (mall-uri şi 

hypermarket-uri) sau zone destinate serviciilor sau depozitării. 

Zona destinată activităţilor agro- zootehnice  

Activităţile agro-zootehnice au fost dispuse în zonele periferice ale municipiului 

Suceava, planşa de reglementări a Planului Urbanistic General (1999), localizându-le în 

special pe teritoriul cartierelor Iţcani şi Burdujeni.  În momentul de faţă majoritatea acestor 

activităţi au fost restructurate şi refuncţionalizate. Pe aceste zone au fost localizate în 

special funcţiuni de depozitare sau servicii. 

Dotări de sport, agrement şi spaţii verzi 

La nivelul municipiului Suceava au fost identificate un  număr total de 3 stadioane, 

un teren de sport cu suprafaţă extinsă aferent liceului sportiv, un teren de sport de 

dimensiuni mai reduse şi 3 terenuri de sport private. La toate aceste suprafeţe destinate 

sportului se adaugă cele aferente instituţiilor de învăţământ şi zonele de agrement (ştrand 

şi zona de agrement aferentă râului Suceava). 

Zona căi de comunicaţie şi transport – cuprinde căile de comunicaţie rutieră şi 

feroviară. La această cateogrie pot fi încadrate şi spaţiile destinate unităţilor de 
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transportului (autobaze -  transport local şi extern şi autogări). 

Zona destinată căilor ferate cuprinde staţii (gările Burdujeni,  Iţcani şi Scheia- gară 

amplasată foarte aporape de limita administrativă a municipiului Suceava), depouri şi linii 

de transport. 

Linia ferată traversează oraşul pe direcţia sud-est, nord-vest având o bifurcaţie pe 

direcţia sud, care asigură legătura cu Vatra Dornei.  

Deşi dispune de două supratraversări şi o subtraversare pentru circulaţia rutieră, 

aceasta zonă devine totuşi o barieră puternică pentru dezvoltarea omogenă a oraşului.  

Instituţii speciale 

Municipiul Suceava adăposteşte 4 instituţii speciale de interes judeţean şi 2 instituţii 

speciale de interes local. 

Dintre toate aceste instituţii, 4 sunt localizate în zona de sud a oraşului, în zona 

centrală sau în imediata vecinătate a acesteia. 

Tabelul nr. 56  - Institutii speciale  

INSTITUTII SPECIALE ADRESA 

1. Centrul Militar Județean Suceava Strada Alexandru cel Bun, numărul 45D 

2. Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Suceava 

Strada Traian Vuia, numărul 7 bis 

3. Inspectoratul de Poliție Județean 

Suceava 

Bulevardul 1 Mai, numărul 9 

4. Poliția Municipiului Suceava Strada Universitatii, numărul 19 

5. Pompieri 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă "Bucovina" 

Strada  Universităţii nrumărul 14 

 

6. Poliția Burdujeni  Strada 22 Decembrie 1989, Nr. 5 

Prelucrare proprie 

  

2.8.3. Analiza spațial configurativă a orașului și disfuncționalități constatate 

Evoluţia municipiului Suceava, a fost marcată de o serie de schimbări care au efecte 

asupra coerenţei dezvoltării urbane. 

Exinderi ale intravilanului 

Procesul de extindere al intravilanului a avut loc în general în zona de sud şi într-o 

pondere mai scăzută în zona de nord şi de est a municipiului. 

Pentru zona de sud a municipiului, tendinţele de dezvoltare prefigurate în PUG în 

vigoare sunt contrazise de investițiile care au avut loc în ultimii ani. Zona capătă un 

caracter funcţional bazat pe comerţ, servicii, depozitare şi într-o pondere mai scăzută pe 

locuire individuală sau colectivă. Amploarea dezvoltării acestei zone este foarte ridicată, 

documentaţiile de urbanism aprobate în ultima perioadă, permiţând includerea în teritoriul 

intravilan a unor suprafeţe foarte mari de teren. 

http://www.carte-telefoane.info/index.php?strada=STR.%2022%20DECEMBRIE&localitate=SUCEAVA&judet=SUCEAVA
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Lipsa de relaţionare a documentaţiilor de urbanism aprobate în ultima perioadă a dus 

(în aceste areale de extindere a intravilanului) la apariţia unor enclave care nu oferă o 

coerenţă a dezvoltării urbane. 

Este de remarcat, de asemenea, extinderea funcţiunii de locuire cu regim mic de 

înălţime în zonele periurbane ale municipiului Suceava.  

Acest fenomen a fost stimulat de locuitorii municipiului Suceava care au migrat în 

număr foarte mare spre aceste zone cu terenuri ieftine, preferând un mod de viaţă de tip 

semirural. Asistăm de fapt la o pseudo-extindere a intravilanului municipiului. Fenomenul 

este cunoscut în literatura de specialitate şi sub denumirea peiorativă de “rurbanizare”, el 

punând numeroase probleme de integrare şi asigurare a serviciilor şi utilităţilor specifice la 

nivelul teritoriilor administrative ale localităţilor implicate. 

Reconfigurarea unor zone funcţionale 

Schimbarea destinaţiei unor terenuri pentru oraş are efecte atăt pozitive, căt şi 

negative. 

Utilizarea terenurilor fostelor unităţi industriale în alte scopuri, a avut efecte pozitive 

asupra dezvoltării urbane conducând la dinamizarea şi creşterea atractivităţii unor zone din 

cadrul oraşului. În anumite situații, investițiile majore în astfel de zone duc la schimbarea 

centrului de greutate al oraşului,  arealele respective devenind chiar mai atractivă pentru 

locuitori decât Zona Centrală. Un astfel de exemplu este zona  de sud a cartierului 

Burdujeni, unde au fost localizate o serie de mari centre comerciale. 

Tendinţele de reconfigurare ale unor zone industriale pot fi remarcate şi în cadrul 

unor investiţii care au ca obiect realizarea unor locuinţe colective pe aceste terenuri.  

Un alt aspect important de remarcat este tendinţa de schimbare a destinației 

spaţiilor verzi prevăzute conform PUG.  

Densificări 

Fenomenul îndesirii zonelor construite existente, caracteristic perioadei de investiţii 

imobiliare excesive, a plecat în special de la punerea în posesie a foştilor proprietari pe 

terenuri aflate între clădirile construite în perioada socialistă. Acest lucru a fost posibil 

datorită permisivităţii legislaţiei.  

Cu puţine excepţii, acest fenomen a dus la rezultate negative în ceea ce priveşte 

condiţiile de locuire şi în special a utilizării spaţiilor comune şi a asigurării dotărilor urbane. 

Regim de înălţime 

Strâns legată de punctul anterior în ceea ce priveşte intervenţiile în cadrul existent, 

modul de reglementare a regimului de înălţime prevăzut în PUG-ul iniţial a putut fi anulat 

prin reglementări noi în cea mai mare parte la limita superioară a permisivităţii legii. 

Rezultatele negative sunt extrem de vizibile la nivelul orașului.  
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Lipsa de coerenţă la nivel de rezolvare arhitecturală datorită inexistenţei unor 

reglementări 

Există multe situaţii în care modul de rezolvare al obiectelor de arhitectură nu a ţinut 

cont de context şi de vecinatăţi. Au rezultat astfel o serie de contraste ale plasticii 

arhitecturale şi ale cromaticii, care au efecte negative asupra imaginii urbane. 

O serie de intervenţii ulterioare asupra obiectelor de arhitectură aduc şi acestea un 

impact negativ asupra perceptiei. Recentele operaţiuni de reabilitare termică a 

ansamblurilor de locuinţe colective au dus la crearea unei imagini neunitare datorită 

cromaticii şi modului de mansardare. Există locuinţe colective care au fost mansardate 

parţial (doar pe una dintre scări sau chiar pentru un singur apartament). Chiar și acolo 

unde mansardarea a fost realizată integral, modul de construire şi aspectul exterior al 

acestora variază de la caz la caz. 

O altă modalitate de intervenţie asupra obiectului de arhitectură, este cea de 

închidere a balcoanelor. Rezultatul s-a concretizat într-o imagine generală neunitară, 

haotică. 

Protecţia monumentelor şi vizibilitatea acestora 

Lipsa unor reglementări specifice în sensul protejării şi valorificării patrimoniului 

construit au dus la obturarea direcţiilor principale de vizibilitate. Majoritatea construcţiile 

edificate în proximitatea monumentelor istorice nu au avut la baza un studiu istoric concret 

(lucru reeşit din analiza documentaţiilor de urbanism puse la dispoziţie de catre Primăria 

Suceava). Din acest motiv au apărut o serie de situaţii prin care vizibilitatea unor 

monumente este grav obturată. Dacă ne referim la cazul concret al Cetăţii de Scaun vom 

observa că relaţiile vizuale dintre aceasta şi nucleul central al oraşului (Piata 22 Decembrie) 

sunt închise de o serie de bariere vizuale formate din clădiri recent edificate cu un regim de 

înăltime impropriu şi o deschidere amplă.  

O serie de clădiri aflate pe lista monumentelor istorice se află într-o stare de 

degradare incompatibilă cu statutul lor şi care poate pune în pericol chiar existenţa lor 

fizică. 

Spaţiile publice  

Pieţele publice şi traseele pietonale sunt neatractive atât din punct de vedere al 

întreţinerii cadrului construit cât şi din punct de vedere al  calităţii materialelor utilizate 

pentru amenajări. 

Dezvoltarea unor noi funcţiuni care se adresează publicului, a condus la 

suplimentarea numărului de autoturisme care staţionează în zonă. Astfel datorită 

insuficienței locurilor de parcare, în foarte multe zone ale oraşului se constată o utilizare 

necorespunzătoare a uneia dintre benzile de circulaţie pentru staţionarea autoturismelor. În 

alte situaţii se constată un lucru şi mai grav, utilizarea spaţiilor pietonale tot pentru 

parcarea autoturismelor. Aceste situaţii generează probleme la nivelul utilizării spaţiilor 

publice şi duc la obturarea fluxurilor de circulaţie (auto şi pietonale). 
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Calitatea spaţiilor publice este una relativ scăzută datorită lipsei de investiţii, 

amenajări şi intreţineri. 

Se remarcă însă şi unele tendinţe locale de reorganizare şi amenajare a spațiului 

public în cadrul pieţei 22 Decembrie şi a pietonalului din zona centrala, unde au fost 

finalizate lucrările pentru amenajarea a unei parcări subterane care include şi amenajarea 

exterioară a spaţiilor pietonale. 

Spaţiile verzi 

Spaţiile verzi din cadrul municipiului Suceava, cuprind spațiile verzi cu acces public 

nelimitat,  spațiile verzi cu acces limitat, spațiile verzi aferente locuinţelor colective şi 

vegetaţia de aliniament stradal. 

Deşi ponderea spaţiilor verzi este destul de importantă la nivel de oraş, starea lor 

este precară, multe din acestea ajungând chiar să nu mai fie utilizate (Şipote, Zamca, 

lunca Sucevei). Excepţie fac câteva parcuri şi scuaruri din cadrul Zonei Centrale. 

Spaţiile verzi cu acces public nelimitat 

 În general starea acestora este una satisfăcătoare, dar există şi unele care se află 

într-o stare rea, cum ar fi: Parcul Şipote, Scuarul Complex comercial Areni. 

Spaţiile verzi cu acces limitat 

Aceste tipuri de spaţii verzi sunt identificate în  incintele monumentelor istorice, 

cum ar fi: grădina din curtea casei „Simion Florea Marian”, grădina din faţa Şcolii 

generale cu profil de artă de pe Str. Petru Rares, grădinile care înconjură bisericile 

Domniţelor şi „Sf. Dumitru”, dar și în curtea sediului Romsilva.  

Astfel de spații poti fi întâlnite și în incintele blocurilor din anii 60, care în 

general se afla într-o stare fizica bună. 

Spaţiile verzi dintre blocuri 

Zonele verzi dintre blocurile de locuinţe sunt bine reprezentate la nivelul oraşului, 

atât ca suprafaţă cât si sub aspect compoziţional.  

Zonele verzi din cartierele de locuinţe şi-au micşorat treptat suprafaţa datorită 

realizării de noi parcări individuale pentru autoturismele personale, a construcţiei de 

chioşcuri, garaje sau extinderi de partere.  

Aliniamentele stradale 

Situaţia aliniamentelor stradale nu este una dintre cele mai bune. Există artere 

pe care se mai găsesc doar fragmente de aliniamente 

La nivelul oraşului, spaţiile verzi sunt tratate individual, fără să existe o coerenţă 

şi un sistem de legături verzi între acestea. 

Semnalistica şi mobilierul urban 

Calitatea mobilierului urban este în general una satisfăcătoare, însă se remarcă 
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lipsa  de unitate. Varietatea de forme, materiale şi culori creează o senzaţie de 

dezordine şi de improvizaţie. 

Există zone, cum este cazul Parcului Şipote, în care calitatea mobilierului urban 

este una foarte scăzută, unele dintre aceste obiecte având probleme de accesibilitate 

şi de utilizare. 

O altă problemă care poate fi semnalată aici, dar şi la nivelul întregului oraş, 

este insuficienţa acestor obiecte. Există zone dotate din abundenţă cu mobilier urban 

(cum este cazul Zonei Centrale) şi zone întregi în care acestea lipsesc, sau sunt 

dispuse necorespunzător. 

Iluminatul stradal este unul satisfăcător pentru străzile şi bulevardele principale, 

dar există probleme pentru străzile secundare. 

Pentru spaţiile publice pietonale (spaţii verzi amenajate, pieţe) se remarcă o 

calitate scăzută a iluminatului de siguranţă. 

În ceea ce priveşte semnalistica se constată o lipsă a indicatoarelor de informare 

şi direcţionare către obiectivele turistice importante ale oraşului. Acest lucru 

compromite şansa valorificării unor monumente istorice reprezentative pentru oraş 

(Ex. Zamca, Cetatea Şcheia, Cetatea de Scaun, etc.) 

Alunecări de teren şi inundaţii 

În ultima perioadă, teritoriul municipiului Suceava nu a fost marcat de alunecări 

de teren importante de natură să afecteze zone importante. În schimb inundaţiile 

provocate în ultimii ani au afectat areale importante, provocând pagube asupra 

fondului construit. Lipsa unor studii de specialitate şi a unor reglementări de construire 

clare, care să impună un set de restricţii şi un mod de construire adecvat au dus la 

dezvoltarea unor investiţii în proximitatea cursur ilor de apă. La această situaţie a mai 

contribuit şi lipsa investiţiilor pentru un sistem eficient de protecţie împotriva 

inundaţiilor (diguri de protecţie). 

 

2.8.4. Monumente istorice, situri şi rezervaţii de arhitectură şi arheologice pe 

teritoriul oraşului 

Principalele monumente istorice înscrise în lista monumentelor istorice sunt 

următoarele: 

Tabelul nr. 57  - Monumentele istorice conform Listei Monumentelor Istorice (2015) 

 Cod LMI       Denumire       Adresa   Datare 

 MONUMENTE UNESCO 

156 SV-II-m-A-05469.01 Biserica "Sf. Gheorghe Str. Ioan Vodă Viteazul 2 1514-1522 

 MONUMENTE DE CATEGORIA A 

1 SV-I-s-A-05389 Cetatea Scheia – Suceava „Dealul Septilici” la marginea de 

NV a orasului 

Sf. Sec. XIV 

2 SV-I-s-A-05390 Platoul din fata Cetatii de Scaun „Campul Santurilor” la marginea de 

E a orasului si pantele de N ale 
dealului 

sec. XIV-

XVII 
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 Cod LMI       Denumire       Adresa   Datare 

3 SV-I-s-A-05391 Situl arheologic „Vechiul centru 

medieval Suceava” 

Zona cuprinsa pe str. P.Rares (N), 

A.Ipatescu (E), N.Balcescu (S), 

Stefan cel Mare (V) 

 

4 SV-I-s-A-05391.01 Ansamblul Curtii Domnesti Zona cuprinsa pe str. P.Rares (N), 
A.Ipatescu (E), N.Balcescu (S), 

Stefan cel Mare (V) 

sec. XIV-
XIX 

5 SV-I-s-A-05391.02 Vechiul centru medieval al 

orasului Suceava 

Zona cuprinsa pe str. P.Rares (N), 

A.Ipatescu (E), N.Balcescu (S), 
Stefan cel Mare (V) 

sec. XIV-

XIX 

6 SV-I-s-A-05392 Situl arheologic "Oraşul medieval 

Suceava" 

Zona cuprinsă între str. 

Cetăţii,Luca Arbore, Ştefăniţă Vodă 

 

7 SV-I-m-A-05392.01 Vatra oraşului medieval Suceava Zona cuprinsă între str. Cetăţii, 

Luca Arbore, Ştefăniţă Vodă 

sec. XIII - 

XVII 

8 SV-I-m-A-05392.02 Fortificaţia premuşatină Zona cuprinsă între str. Cetăţii, 
Luca Arbore, Ştefăniţă Vodă 

sec. XIII - 
XIV şi XVII 

125 SV-II-a-A-05449 Cetatea de Scaun a Sucevei La marginea de E a oraşului sec. XIV 

126 SV-II-m-A-05449.01 Fortul Muşatin La marginea de E a oraşului sec. XIV 

127 SV-II-m-A-05449.02 Incinta exterioară La marginea de E a oraşului 1476-1477 

128 SV-II-m-A-05449.03 Şanţ de apărare La marginea de E a oraşului sf. sec. XV 

129 SV-II-m-A-05449.04 Zid de contraescarpă La marginea de E a oraşului a doua jum. 

a sec. XV 

133 SV-II-m-A-05452 Biserica armenească "Sf. Cruce Str. Armenească 1 sec. XVI 

152 SV-II-a-A-05467 Ansamblul bisericii "Sf. Simion Str. Enescu George 51 sec. XVI 

153 SV-II-m-A-05467.01 Biserica "Sf. Simion Str. Enescu George 51 sec. XVI 

154 SV-II-m-A-05467.02 Turn clopotniţă Str. Enescu George 51  

155 SV-II-a-A-05469 Mănăstirea "Sf. Ioan cel Nou Str. Ioan Vodă Viteazul 2 sec.XVI-XIX 

157 SV-II-m-A-05469.02 Clisiarniţă - paraclis Str. Ioan Vodă Viteazul 2 1629 

158 SV-II-m-A-05469.03 Stăreţie Str. Ioan Vodă Viteazul 2 sec. XIX 

159 SV-II-m-A-05469.04 Chilii Str. Ioan Vodă Viteazul 2 sec. XIX 

160 SV-II-m-A-05469.05 Clopotniţă Str. Ioan Vodă Viteazul 2 1589 

163 SV-II-a-A-05471 Ansamblul "Curtea Domnească" Str. Ipătescu Ana f.n sec. XIV - 
XVII 

164 SV-II-m-A-05471.01 Palatul Domnesc- ruine Str. Ipătescu Ana f.n mijl.sec.XIV 

165 SV-II-m-A-05471.02 Turn locuinţă - ruine Str. Ipătescu Ana f.n sec. XIV 

166 SV-II-m-A-05471.03 Turn de poartă - ruine Str. Ipătescu Ana f.n sec. XIV 

167 SV-II-m-A-05471.04 Anexă - ruine Str. Ipătescu Ana f.n 1486 

168 SV-II-m-A-05472 Biserica "Învierea Domnului - 

Vascresenia 

Str. Ipătescu Ana 14 1551 

169 SV-II-m-A-05473 Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului – Iţcanii Vechi 

Str. Labiş Nicolae 17 1639 

170 SV-II-m-A-05474 Biserica "Sf. Nicolae - Prăjescu Str. Mihai Viteazul 2 1611 

171 SV-II-m-A-05475 Biserica "Sf. Gheorghe - Mirăuţi Str. Mirăuţi 17 sec.XIV,XVI

I 

175 SV-II-a-A-05479 Ansamblul bisericii "Sf. Dumitru Str. Ştefan cel Mare 1 sec.XIV-XVI 

176 SV-II-m-A-05479.01 Biserica "Sf. Dumitru Str. Ştefan cel Mare 1  

177 SV-II-m-A-05479.02 Ruinele bisericii vechi Str. Ştefan cel Mare 1 sec.XIV - XV 

178 SV-II-m-A-05479.03 Clopotniţă Str. Ştefan cel Mare 1 1560 

182 SV-II-m-A-05483 Biserica "Naşterea Sf.Ioan 
Botezătorul (a Coconilor) 

Str. Ştefăniţă Vodă 3 1643 

184 SV-II-a-A-05485 Mănăstirea Zamca Str. Zamca f.n. sec.XVI-

XVII 

185 SV-II-m-A-05485.01 Biserica "Sf. Axentie Str. Zamca f.n. 1551 

186 SV-II-m-A-05485.02 Paraclisul "Sf. Grigore Str. Zamca f.n. 1606 

187 SV-II-m-A-05485.03 Paraclisul "Sf. Maria Str. Zamca f.n. sec. XVII 

188 SV-II-m-A-05485.04 Chilii Str. Zamca f.n. sec. XIX 

189 SV-II-m-A-05485.05 Zid de incintă Str. Zamca f.n. sec. XVII 

190 SV-II-m-A-05485.06 Turn clopotniţă Str. Zamca f.n. 1606 

191 SV-II-m-A-05485.07 Fortificaţia de pământ Str. Zamca f.n. 1691 

 MONUMENTE DE CATEGORIA B 

130 SV-II-m-B-21030 Fosta Uzină de Apă Str. Apeductului, nr. 4 1910-1912 

131 SV-II-s-B-05451 Vechea zonă comercială a Sucevei Str. Armenească şi Dragoş Vodă 

ambele fronturi de clădiri 
monument 

sec. XIX 

132 SV-II-m-B-05450 Liceul "Ştefan cel Mare Str. Alecsandri Vasile 3 1893 

134 SV-II-m-B-05453 Casă Str. Armenească 7 sec. XIX  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uzina_de_Ap%C4%83_din_Suceava


 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

136 
 

 Cod LMI       Denumire       Adresa   Datare 

135 SV-II-m-B-05454 Casa de lemn Hopmeier Str. Armenească 13 sf. sec. XIX 

136 SV-II-m-B-05455 Casa Pâţu Str. Armenească 14 sec. XVIII - 

XIX 

137 SV-II-m-B-05456 Casa Seserman Str. Armenească 18 sf. sec. 

XVIII 

138 SV-II-m-B-05457 Casa Roşu Str. Armenească 24 sec. XVIII 

139 SV-II-m-B-05458 Casă Str. Armenească 26 sec. XIX 

140 SV-II-m-B-05459 Casa Frăţian Str. Armenească 31bis sec. XVII 

141 SV-II-m-B-05460 Casă Str. Armenească 47 mijl. sec. 

XVIII 

142 SV-II-m-B-05461 Casă Str. Bălcescu Nicolae 3 sec. XIX 

143 SV-II-m-B-05462 Casă Str. Creangă Ion 17 sec. XIX 

144 SV-II-a-B-05463 Mănăstirea Teodoreni - Burdujeni Str. Cuza Vodă 19 sec.XVI-XIX 

145 SV-II-m-B-05463.01 Biserica "Înălţarea Domnului Str. Cuza Vodă 19 sec. XVI, 

transf.1785 

146 SV-II-m-B-05463.02 Chilii vechi Str. Cuza Vodă 19 sf. sec. XVI 

147 SV-II-m-B-05463.03 Turn clopotniţă Str. Cuza Vodă 19 1597 

148 SV-II-m-B-05463.04 Zid de incintă Str. Cuza Vodă 19 sec. XVIII 

149 SV-II-m-B-05464 Casa Hagi Str. Dragoş Vodă 10 sec. XIX, 

adăugiri 

sf.sec. XIX 

150 SV-II-m-B-05465 Casa de lemn Colonescu Str. Dragoş Vodă 13 sec. XIX 

151 SV-II-m-B-05466 Casa de lemn Ignătescu Str. Dragoş Vodă 23 sec. XIX 

155 SV-II-m-B-05468 Gara Suceava Nord-Iţcani Str. Gării 4 1876 

162 SV-II-m-B-05470 Gara Suceava-Burdujeni Str. Iorga Nicolae 7 cartier 

Burdujeni 

1869 

172 SV-II-m-B-05476 Hanul Domnesc, azi Muzeu 
etnografic 

Str. Porumbescu Ciprian 5 mijl. sec. 
XVII 

173 SV-II-m-B-05477 Casă Str. Prunului 1 sec. XIX 

174 SV-II-m-B-05478 Casa Costin Tarangul Aleea Simion Florea Marian 2 sec. XIX 

179 SV-II-m-B-05480 Fosta prefectură, azi Complexul 
Muzeal "Bucovina" 

Str. Ştefan cel Mare 33 1898 

180 SV-II-m-B-05481 Clădirea administrativă a oraşului, 

azi Prefectura şi Consiliul 

Judeţean Suceava 

Str. Ştefan cel Mare 36 înc. sec. XX 

181 SV-II-m-B-05482 Fostul tribunal, căpitănie 
districtuală şi închisoare 

Str. Ştefan cel Mare 58 1885 

183 SV-II-m-B-05484 Casă Aleea Trandafirilor 4 sf. sec.XVIII 

489 SV-IV-m-B-05688 Cripta-cavou a familiei dr. Otto 
Binder 

În cimitirul oraşului 1914 

490 SV-IV-m-B-05689 Monumentul lui Ştefan cel Mare În parcul Cetăţii de Scaun 1975 

491 SV-IV-m-B-05690 Mormântul logofătului George 

Cantacuzino 

În cimitirul oraşului 1812 

492 SV-IV-m-B-05691 Mormântul lui Simion Florea 

Marian 

În cimitirul oraşului 1907 

493 SV-IV-m-B-05692 Cripta-cavou a familiei Rodzina 

Sessuski Hasenorzow 

În cimitirul oraşului 1834 

494 SV-IV-m-B-05693 Mormântul lui Grigore Vindereu 
(1830-1888) 

În cimitirul oraşului 1826 

495 SV-IV-s-B-05694 Muzeul Satului Bucovinean În Parcul Cetăţii de Scaun a 

Sucevei 

sec. XIX 

496 SV-IV-m-B-05695 Statuia lui Petru I Muşat Piaţa 22 Decembrie 1989 lângă 

Casa de Cultură 

1976 

497 SV-IV-m-B-05696 Casa folcloristului Simion Florea Aleea Simion Florea Marian 4 înc. sec. XIX 

 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL - Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2010, 

după care a fost actualizată în anul 2015.  

Actuala listă este anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei 

Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016, având un caracter oficial şi legal. 

În conformitate cu Repertoriul Arheologic Român (RAN) avem următoarele situri pe 
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teritoriul UAT Suceava: 

Tabelul nr. 58  - Repertoriul Arheologic (RAN) 

Cod RAN Denumire Categorie Tip Judeţ Localitate Cronologie Ultima 
modificare 

146272.08 Situl Mănăstirii 

Zamca (Sf. 
Oxen) de la 

Suceava   

structură de 

cult/ religioasă 

mănăstire  Suceava   

 

Suceava, 

com. 
municipiul 

Suceava  

Epoca medievală 

/ sec. XVII, a 
doua jum. a sec. 

XVI, 1551, 
1606, 1691  

06.05.2015(actual

izată 

146272.15 Biserica 

Adormirea Maicii 

Domnului - Iţcani 
Vechi de la 

Suceava   

structură de 
cult/religioasă  

biserică   Suceava   

 

Suceava, 

com. 

municipiul 

Suceava  

Epoca medievală 

/ 1501-1600, 

sec. XIV, 
1601/1639-

1700, sec. XIV-
XV   

06.05.2015(actual

izată 

 

146272.07 
 

Biserica 

armeano-
gregoriană 

Sfânta Cruce de 
la Suceava   

structură de 

cult/religioasă   

biserică   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală 

/ 1521, adăugiri 
1776, transf. 

1918   

14.12.2014(actual

izată) 

146272.18 Ansamblul sitului 

medieval al 
bisericii Sf. 

Gheorghe Mirăuţi 
din Suceava. în 

apropierea Curţii 

Domneşti din 
Suceava, 

cartierul Mirăuţi  

construcţie de 

cult   

biserică şi 

necropolă   

Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală 

/ Sec. XVII, sec. 
XIV- sf. sec. 

XVI, (sf.Sec. XIV 
- sf. sec. XVI)   

11.12.2014(actual

izată) 

146272.02 Situl arheologic 
de la Suceava - 

Turnu Roşu   

locuire civilă   aşezare   Suceava   Suceava, 
com. 

Municipiul 
Suceava   

Epoca medievală 
/ sec. XIV-XV   

10.12.2014(actual
izată)   

146272.05 Situl arheologic 

de la Suceava - 
Ferma 2 Iţcani   

locuire civilă   aşezare   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Neolitic, 

Eneolitic, Epoca 
migraţiilor, 

Epoca bronzului 
/ sec. V-VI   

10.12.2014(actual

izată) 

146272.17 Ansamblul sitului 

medieval al 
bisericii Sf. 

Gheorghe Mirăuţi 

din Suceava. În 
apropierea Curţii 

Domneşti din 
Suceava, 

cartierul Mirăuţi  

structură de 

cult/religioasă   

biserică   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală, 

Epoca modernă / 
sec. XVIII, sec. 

XIV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, sec. 
XVII, 1375 - 

1391 - sec. XVII 
  

10.12.2014(actua
lizată)  

 
146272.11 

 

Biserica Sf. Ioan 
Botezătorul din 

Suceava. Curtea 
Domnească   

construcţie   biserică   Suceava   Suceava, 
com. 

Municipiul 
Suceava   

Epoca medievală 
  

27.06.2012(actua
lizată) 

146272.10 Platoul din faţa 

Cetăţii de Scaun-
Câmpul 

Şanţurilor. la 
marginea de E a 

oraşului şi pe 

pantele de N ale 
dealului   

fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală, 

Epoca bronzului / 
sec. XIV-XVI   

27.06.2012(actua
lizată)  

146272.06 Mănăstirea Sf. 

Ioan cel Nou de 

structură de 

cult/religioasă   

mănăstire   Suceava   Suceava, 

com. 

Epoca medievală, 

Epoca modernă / 

10.02.2009(actua

lizată) 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Ojud=1&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Oloc=1
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Cod RAN Denumire Categorie Tip Judeţ Localitate Cronologie Ultima 

modificare 

la Suceava   Municipiul 

Suceava   

1514 - 1522, 

adăugiri 1579 şi 
1828, sec. XVII 

sec. XVII, sec. 

XIX, sec. XVI, 
1629, 1589   

146272.09 Casa de lemn 

Ungureanu 
Samoilă 

(Seserman) de la 
Suceava   

construcţie   casă   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală, 

Epoca modernă / 
sec. XVIII, 4/4 

sec. XVIII   

10.02.2009(actua
lizată)  

146272.12 Situl arheologic 

de la Suceava-
cartier Burdujeni 

  

locuire   aşezare şi 

necropolă   

Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală, 

Eneolitic / sec. 
XV   

10.02.2009(creat
ă)   

146272.04 Situl arheologic 

de la Suceava- 

Oraşul medieval. 
între străzile 

Cetăţii, Luca 
Arbore, Petru 

Muşat, inclusiv 

incinta Bisericii 
"Sf. Gheorghe - 

Mirăuţi"   

locuire   locuire   Suceava   Suceava, 

com. 

Municipiul 
Suceava   

Epoca medievală 

/ sec. XIII   

10.02.2009(actua
lizată)  

146272.03 Situl arheologic 
de a Suceava-

Vechiul centru 
medieval. 

întreaga zonă 

cuprinsă între 
Str. Petru Rareş 

(N), Ana 
Ipătescu (E), 

Nicolae Bălcescu 

(S), Ştefan cel 
Mare (V)   

locuire   curte 
domnească   

Suceava   Suceava, 
com. 

Municipiul 
Suceava   

Epoca medievală 
/ sec. XIV - XIX   

04.02.2009(actua
lizată) 

146272.01 Cetatea de la 

Scheia -Suceava 
- Dealul Şeptilici. 

la marginea de 
NV a oraşului   

locuire civilă   cetate   Suceava   Suceava, 

com. 
Municipiul 

Suceava   

Epoca medievală 

/ sec. XIV   

04.02.2009(actua
lizată)   

 

In baza studiilor istorice ale Directiei de Cultura si Patrimoniu au mai fost reperate 

urmatoarele situri arheologice:  

 
Etapa I 

Sit arheologic Sipote 

Sit arheologic Stadion 

Sit Cimitir evreiesc 
Sit necropola centru 

Sit necropola si biserica casa didactica 

Sit necropola si biserica universitate 

Sit tipografie 

 

Etapa III 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Ojud=1&Oloc=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?Oloc=1
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Sit arheologic Statiunea agricola  

Sit arheologic  Spital 

Sit arheologic Tatarasi 
Sit arheologic str. AnaIpatescu 

Sit arheologic  Aleea Nucului 

Sit arheologic str. Prunului 

Sit arheologic Zamca 

Sit arheologic  Ambro 

Sit arheologic Burdujeni str. Eroilor 

Sit arheologic Dealul Vamii 
Sit arheologic Sieri 

Sit arheologic Velnita 

2.9. Zone cu riscuri naturale 

Pe teritoriul municipiului Suceava, în concordanță cu elementele cadrului natural s-au 

semnalat următoarele fenomene de risc natural descrise în ceea ce urmează. 

Inundaţii 

În ultimul deceniu, ca urmare a schimbărilor climatice și a intervențiilor 

antropice asupra mediului înconjurător, s-au înregistrat intensificări ale fenomenelor de 

inundații. 

Directiva  2007/60/CE  privind  evaluarea  şi  managementul  riscului  la  

inundații, denumită pe scurt ca Directiva Inundații, are ca obiectiv general stabilirea 

unui cadru pentru 

evaluarea şi managementul riscului la inundaţii în scopul reducerii consecinţelor 

negative asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi a activităţilor 

economice 

 Cel mai mare curs de apă care traversează municipiul este râul Suceava. Acest 

fenomen nu se manifestă pe zona indiguită a râului. Dar celelalte pâraie din municipiului 

sunt afectate de inundații  

Datorită digurilor ridicate pentru protejarea zonei industriale și de agrement, albia 

Sucevei este în cea mai mare parte neinundabilă.Conform studiului hidrologic apare riscul 

de inundații în zona neîndiguită la debite maxime de 1% și anume: în amonte de 

confluența cu pârâul Șcheia și în aval de zona industrială.Râul Suceava este îndiguit pe 

ambele maluri începând de la podul peste râul Suceava din zona Ițcani până la confluența 

cu pârâul Cetății pe malul drept iar pe malul stâng continuă până la depozitul de zgură. 

De asemenea, pârâul Dragomirna este regularizat de la acumularea Dragomirna până 

la deversarea în râul Suceava.La intrarea în intravilan debitele peste 10 mc/s ale pârâului 

Dragomirna  mai ales în zona podului de pe strada Gheorghe Doja produc inundații în 

cartier deoarece podul are o capacitate de tranzit de maxim 10,00 mc/s. Același fenomen 

se întâmplă și la podul de pe strada Mitoc. Se menționează că debite mai mari  pot fi 

controlate prin acumularea Dragomirna. 

Pe pârâul Vătafului în zona podului de pe strada Gheorghe Doja și se constată că albia 

poate tranzita debite importante mai puțin cele cu asigurarea de 1%. În aval  acest pod are 

o capacitate de tranzit sub 10 mc/s și în cazul unor debite mai mari acestea se revarsă pe 

stradă și inundă cartierul gării Burdujeni. 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

140 
 

Și profilul hidrologic realizat în zona bisericii de pe strada Jean Bart din apropierea 

gării Burdujeni se observă că albia nu poate prelua debitul care trece pe sub podul de pe 

strada Gh. Doja,la aceste debite adăugându-se cele de pe stradă. 

Profilul de pe strada Nicolae Iorga în zona vechiului IRIC în aval de gară ne arată că 

debitele mai mari de 20 mc/s –sub 10% - se revarsă pe partea dreaptă și inundă zona gării 

Burdujeni. 

Aceeași capacitate redusă a albiei se observă și din analiza profilului din zona 

depozitului ISPAL. 

În concluzie cele mai mari inundații se produc în zona podului de pe strada Gheorghe 

Doja după care în celelalte secțiuni –biserică, IRIC, ISPAL – ajung practic debitele ce sunt 

preluate de capacitatea de tranzitare a podului. 

Pârâul Burdujeni (Velnița) pune probleme în zona străzii Pictor Panaiteanu după care 

din zona pieții și printre este regularizat și acoperit cu dale pe care se circulă. 

Analiza inundabilității s-a făcut și pe pârâul Cetății (Cacaina). 

La nivelul anilor 1980 s-a făcut regularizarea pârâului Cacaina pe traseul începând din 

spatele poliției până la uzina veche. Canalul care preia debitele acestui pârâu este un canal 

ovoid acoperit cu plăci de beton. 

După 1989 pe traseul acestui canal – în zona Tătărași - s-au construit garaje și 

canalul a fost spart pentru racordarea garajelor și caselor care s-au executat . 

Datorită acestor intervenții pe canal în cazul unor ploi torențiale în aceste zone sunt 

inundații. 

Tot pe pârâul Cetății pe podul de pe strada Mirăuți apar inundații deoarece malurile au 

cote joase și apele se revarsă.    

În zonele locuite ce sunt în zonele descrise mai sus  și sunt cereri pentru construirea 

de locuințe sau clădiri 

Datorită digurilor ridicate pentru protejarea zonei industriale și de agrement, albia 

Sucevei este în cea mai mare parte neinundabilă. 

Fenomene de inundabilitate se manifestă pe suprafețe reduse în cadrul teritoriului 

administrativ, în zonele unde cursul râului nu a fost amenajat. 

Un prim tip de inundabilitate este cea care se produce pe cursurile de apă cu 

caracter permanent dar și temporar, în perioadele cu precipitații sub formă de aversă. 

Un alt fenomen cu amploare mai ridicată în cadrul teritoriului administrativ este 

reprezentat de zonele de băltire a apei. Acestea sunt prezente pe majoritatea văilor unde 

apar și izvoare. Fenomenul este favorizat de caracterul argilos al terenului.  

Alunecările de teren – în zona municipiului Suceava  acest fenomen este  

predominant în zona străzilor  Cernăuți, Nicolae Labiș, Mihail Sadoveanu. Pentru oprirea 

fenomenului de alunecări s-au executat lucrări de stabilizare  la nivelul anilor 1996-1998 pe 

zona versantului de nord est al municipiului în zona acestor străzi. 
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Alunecările de teren  

În baza studiului de fundamentare Studiu geotehnic si riscuri naturale, pentru 

Municipiul Suceava, zonele considerate vulnerabile din punct de vedere al potențialului și 

probabilității de producere a alunecărilor de teren sunt reprezentate de versanți. 

În cazul alunecărilor de teren din Municipiului Suceava, factorii care influențează 

stabilitatea versanților analizați sunt: apa subterană, natura litologică a rocilor, panta și 

dinamica de ansamblu a versanților. 

Apa subterană reprezintă factorul determinant și declanșator uneori, intervenind în 

procesul de alunecare prin creșterea presiunii apei din pori și prin modificarea parametrilor 

fizico-mecanici ai rocilor. Sub acțiunea apei se reduce rezistența la forfecare a rocilor în 

jurul suprafeței de alunecare și implicit se ajunge la creșterea forțelor de alunecare și 

scăderea forțelor de rezistență. 

Panta versanților reprezintă o cauză potențială importantă, deplasările materialelor 

pe versanți fiind determinate de valoarea unghiului de pantă. 

Un alt factor care intervine în stabilitatea versanților analizați este cel antropic 

rezultat al încărcărilor transmise de construcții și pierderile de apă din rețelele edilitare. 

Umezirea rocilor loessoide ca urmare a scurgerilor din rețelele hidroedilitare duce la 

înmuierea acestora fovorizând producerea fenomenelor de instabilitate. 

Local pe unele zone, variația umidității stratului de umplutură datorită alternării 

perioadelor secetoase cu perioade cu precipitații abundente și panta mare a terenului din 

zona instabilă favorizează desprinderea materialului de umplutură pe roca naturală. 

Cauzele menționate scad rezerva de stabilitate a versanților exprimată prin valoarea 

factorului de stabilitate. 

În acest scop, pentru a limita extinderea alunecărilor și sporirea siguranței au fost adoptate 

următoarele tipuri de lucrări: 

- lucrări de ranforsare și drenare cu chesoane și drenuri; 

- lucrări de ranforsare cu geogrile; 

- lucrări de protecție și de stabilizare a feței de desprindere cu geotextile și rigole 

pentru dirijarea apei provenită din precipitații; 

- lucrări de amenajare și protecție a suprafeței acumulatului de alunecare. 

Având în vedere faptul că apa subterană reprezintă principala cauză de producere a 

alunecărilor de teren, lucrările de consolidare au urmărit în primul rând reducerea nivelului 

apei. 

În cadrul unui program de cercetare CEEX denumit "Suport decizional pentru 

managementul riscului producerii de alunecări de teren într-o zonă geografică expusă la 

risc de catastrofe naturale — TERRARISC” a fost realizat sistemului de monitorizare al 

alunecărilor de teren din Municipiul Suceava desfășurat în perioada anilor 2005 — 2008. 
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Rolul sistemului de monitorizare implementat este de preîntâmpinare și de 

prealarmare asupra instabilității zonelor monitorizate afectate de alunecări de teren. 

2.10. Echiparea edilitară 

2.10.1. Gospodărirea  apelor 

 Principalul curs de apă de pe teritoriul municipiului Suceava râul Suceava. Din 

analiza efectuată asupra acestui curs de apă s-a constatat că potențialul de inundare, laq 

debite maxime de 1%, există, cu precădere, pe sectoarele neîndiguite: în amonte de 

confluența cu râul Șcheia și în aval de zona industrială. 

 În ceea ce privește râul Dragomirna se constata că, la intrarea în intravilan, debitele 

mari pot produce inundații. Situația se agravează la podul de pe strada Gh. Doja, care nu 

dispune decît de o capacitate de 10,0 mc/s. Debitele mari produc inundații în cartier. 

 Trebuie menționat faptul că, în cazul Dragomirna, debitele mari pot fi controlate de 

barajul acumulării omonime. 

 Pe râul Podul Vătafului, în apropiere de strada Gh. Doja se poate constata că albia 

poate tranzita debite importante, dar nu cele cu probabilitate 1%. 

 Imediat în aval , podul de pe strada Gh. Doja are o capacitate foarte redusă de 

tranit, sub 10,0 mc/s. 

 Și profilul de la biserică, din apropierea gării Burdujeni, nu are capacitate de tranit, 

dar aici debitele maxime reale sunt cele care trec pe sub podul de pe strada Gh. Doja  la 

care se adună debitele ce se scurg peste stradă, în măsura în care se mai concentrează în 

albia râului. 

  Pârâul Burdujeni pune probleme pe sectorul de la intrare în intravilan. În aval, în 

intravilan cursul de apă este amenajat  (în zona blocurilor). 

 Pe pârâul Cetății (Cacaina), în zona străzii N. Titulescu, albia parțial canalizată a fost 

acoperită pe sectoare întinse, generând astfel probleme la tranzitul debitelor mari. Aceeași 

situație se întâlnește și mai în aval de pe podul de pe strada Mirăuți, unde terenurile 

riverane au cote mai joase decât malurile. 

2.10.2. Alimentarea cu apă  

Municipiul Suceava are un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, având o 

lungime de circa 191 km, cu diametre cuprinse între DN 50÷800 mm. Materialele folosite 

sunt: fontă, azbociment, beton armat precomprimat PREMO, PVC, fontă ductilă, polietilenă 

de înaltă densitate. 

 Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Suceava este împărțit în două zone de 

râul Suceava, ca divizor natural. Ambele zone sunt alimentate de la câmpul de puțuri forate 

de la Berchișești. Zona comercială din valea Sucevei poate fi alimentată opțional de la 

stația de tratare a apei Mihoveni, prin cele două conducte principale de distribuție, DN 

800/600 mm, care traversează râul Suceava. 
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 Rețeaua de distribuție primară este compusă din diametre mai mari de DN 200 mm, 

care transportă apă: 

- de la stația de tratare a apei la rezervoare; 

- de la stația de tratare a apei la stațiile de pompare; 

- de la stațiile de pompare la rezervoare; 

- de la rezervoare la zonele deservite. 

Rețeaua de distribuție primară în municipiul Suceava se compune, în principal, din 

conducte de oțel (67 km, 72%), conducte din fontă ductilă (9,7 km, 10%), PREMO (8,3 

km, 9%), fontă (4,3 km, 5%), azbociment (2,6 km, 3%), polietilenă de înaltă densitate 

(1%). 

Rețeaua de distribuție secundară din municipiul Suceava este compusă din conducte 

cu diametre mai mici de DN 150 mm și are următoarea structură: conducte polietilenă de 

înaltă densitate (28 km, 40%), conducte din oțel (32 km, 33%). 

Aducțiunea de apă pentru alimentarea cu apă a municipiului Sucevava se realizează 

de la aproximativ 30 de km de municipiu, de la captarea Berchișești, în apropierea 

localității Berchișești. 

Frontul de captare este format din 75 de puțuri forate cu o adâncime medie de 16-17 

m. Puțurile sunt amplasate pe două fronturi paralele, de aproximativ 4 km și o distanță de 

75 m între ele. Primul câmp are 40 de puțuri, și este numit "câmpul de puțuri vechi", iar al 

doilea câmp are 35 de puțuri, fiind numit "cîmpul de puțuri nou". 

Frontul de captare, format din 75 de puțuri forate, are următoarele caracteristici: 

- adâncime puț forat: 17,00 m; 

- nivel hidrostatic: - 3,00 m; 

- nivel hidrodinamic: - 5,00 m; 

- debit puț forat: 50 mc/h. 

Forajele sunt prevăzute cu pompe submersibile, având fiecare debitul Q = 47 mc/h și 

o înălțime de pompare H = 125 mCA. Fiecare foraj este prevăzut cu o cabină de puț și 

armături de operare și control – vane, clapete de sens. Puțurile sunt executate din coloană 

metalică ø12". 

Stația de tratarea a apei este situată în Mihoveni, se află în operare din 1963 și 

alimentează cu apă zone ale municipiului Suceava: cartierele Zamca, Ițcani, Burdujeni și 

zona industrială Traian Vuia, restul zonelor municipiului fiind deservite de alimentarea cu 

apă de la Berchișești. 

Apa brută tratată în stația Mihoveni este apă din captare de suprafață, aflată la cca. 

2 km depărtare de stația de tratare, fiind parte din obiectivul hidrotehnic existent pe râul 

Suceava,   



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

144 
 

Schema tehnologică a stației existente de tratare a apei este următoarea: 

- stație de reactivi chimici (sulfat de aluminiu și var, pentru corectarea pH-ului); 

- cameră de amestec și distribuție; 

- două decantoare circulare; 

- stația de filtre: filtre rapide cu nisip, având 12 filtre, cu o suprafață totală de 192 

mp; 

- unitate de clorinare (clor gazos); 

- rezervor circularpentru apa filtrată, amplasat lândă stația de filtrare, având volumul 

de 500 mc; 

- stație de pompe și suflante pentru spălarea în contracurent a filtrelor; 

- stație de pompare (treapta aIIa) pentru pomparea apei către distribuție, având în 

componență: (2+1) pompe, P=160 kW, (1+1) pompe, P=200 kW, pentru ridicarea 

presiunii în rețeaua municipiului Suceava și 1 pompă tip CRIȘ, P=45 kW, utilizată 

pentru alimentarea turnului de apă (V = 150 mc), pentru uz intern (spălare filtre, 

întreținere etc); 

- linia de tratare nămol: apa de la spălarea inversă a filtrelor și a nămolului de la 

decantor este colectată în două bazine rectangulare existente, cu un volum de cca 2 

x 375 mc, amplasate la intrare în stația de tratare a apei. 

Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Suceava are două zone de presiune:  

- zona I de presiune: cartierul Obcine Superior, având un rezervor suprateran de 

inmagazinare a apei, V = 1.000 mc, și cartierul Zamca, având Castelul de Apă 

Zamca, V = 500 mc; 

- zona II de presiune: cartierele Centru, George Enescu, având trei rezervoare de 

înmagazinare a apei, îngropate , V = 3 x 10.000 mc, și cartierele Burdujeni (cu două 

rezervoare de inmagazinare a apei, V = 1 x 200 mc și V = 1 x 300 mc) și Ițcani. 

Municipiul Suceava este echipat cu mijloace pentru stingere incendiu, hidranți 

exteriori subterani și supraterani, racordați la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului, 

în zonele de interes. 

Disfuncționalități constatate: 

- uzura fizică și morală a peste 25 km de rețele de alimentare; 

- uzura fizică a peste 1.500 de branșamente pentru populație (fiind incluse și 

contoarele de apă aferente și legăturile la instalațiile de incintă); 

- starea avansată de uzură a peste 130 de cămine de vane; 

- starea avansată de uzură sau lipsa a peste 100 de hidranți exteriori de incendiu. 
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2.10.3. Canalizarea apelor uzate 

Municipiul Suceava are un sistem de canalizare predominant combinat pentru apa 

pluvială și pentru apa uzată menajeră. Doar în unele zone, din centrul orașului și în 

cartierele Ițcani și Burdujeni, apele pluviale provenite de la nivelul suprafețelor pavate și 

apele uzate menajere sunt colectate într-un sistem separat. În centrul orașului, rețelele de 

colectare a apelor pluviale și a apelor uzate menajere sunt conectate în diferite puncte.  

 Întregul sistem public de canalizare are o lungime de 119,808 km și funcționează 

mixt (gravitațional și prin pompare). 

 Sistemul de colectare a apei uzate menajere este divizat de râul Suceava în două 

zone principale de colectare. Partea situată în sudul râului Suceava (malul drept al râului) 

colectează apele uzate provenite din centrul orașului. Rețeaua situată în nordul râului 

Suceava (malul stâng al râului) colectează apa uzată menajeră provenită din zona 

comercială Valea Sucevei și, parțial, din cartierele Burdujeni și Ițcani.  

 Principalele industrii care au aport însemnat ca debit și poluare sunt: S.C. AMBRO 

S.A., S.C. BERMAS S.A., S.C. BUCOVINA S.A., S.C. COZA RUX S.R.L., S.C. FACOS S.A.. 

 Pe rețeaua de canalizare există 5.277 de rcorduri la sistemul de canalizare al 

municipiului Suceava, din care: 3.929 racorduri pentru populație, 200 de racorduri pentru 

instituții publice și 1.148 de rcorduri pentru agenți economici. 

 Apele uzate menajere care provin din zona situată pe malul drept al râului Suceava 

se descarcă în stația de epurare prin colectorul principal "A". Apele uzate menajere din 

cartierele G. Enescu, Zamca și Centru curg gravitațional printr-o conductă care acționează 

ca sifon invers spre stația de epurare. Apele uzate menajere din cartierele Obcini, T. Vuia și 

din zona industrială sunt colectate în stația de pompare ape uzate Mirăuți, de unde sunt 

pompate către conducta de sifonare inversă, de aici apele uzate menajere curgând 

gravitațional spre stația de epurare a municipiului. 

 Apele pluviale de la nivelul colectorul principal "A" din cartierul Traian Vuia sunt 

deversate printr-un cămin de deversare în pârâul Cetății, înainte de a ajunge în stația de 

pompare Mirăuți. În apropierea acestei stații, apele pluviale provenit din cartierele George 

Enescu, Zamca și Centru sunt deversate, printr-o cameră deversoare, în bazinul de retenție 

existent. 

 Colectorul "B" este utilizat exclusiv pentru deversarea apelor uzate industriale, 

provenite de la stația de pretratare S.C. AMBRO S.A., la stația de epurare. 

 Colectorul principal "C" este utilizat pentru transportarea la stația de epurare a apei 

uzate rezultate de la întreaga zonă comercială de pe Calea Unirii. 

 Apele uzate menajere colectate din cartierul Ițcani sunt pompate către stația de 

pompare – Tăbăcăriei, în cartierul Burdujeni și, împreună cu apele uzate menajere 

colectate din cartierele Cuza Vodă și Burdujeni, sunt transportate gravitațional la stația de 

epurare situată la nivelul colectorului principal "D"+"E". Apele pluviale colectate în sistem 

divizor din aceste cartiere sunt deversate gravitațional în cursul de apă Vătafu și, în final, în 
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râul Suceava. 

 Apele uzate colectate din zona de sud a municipiului Suceava sunt transportate din 

stația de epurare prin intermediul a trei colectoare din oțel, cu diametrele: 600 mm, 800 

mm și 1.000 mm. Transportul apelor uzate colectate de cele trei conducte colectoare de pe 

malul drept pe malul stâng al râului Suceava se face printr-o subtraversare (sifon invers), 

care constă în: 

- două conducte PAFSIN Dn 1.000 mm; 

- două cămine de vane (amonte și aval), amplasate de o parte și de alta a râului 

Suceava, cu diametrul de 6 m și adâncimea de 12 m. 

Deversoarele existente sunt: deversor Tăbăcăriei, deversor Mitocului, Deversor Cuza 

Vodă, deversor Vătafu, deversor Mirăuți (cămin deversor+cămin debitmetre Mirăuți-Pârâul 

Morilor). 

Bazinele de retenție, în număr de două, sunt: 

- bazinul de retenție Burdujeni Nord: un bazin nou de retenție, subteran acoperit, 

realizat din beton armat, cu volum de 1.206 mc. Conducta de admisie are un 

diametru DN 1.000 mm. Conducta de evacuare are un diametru DN 300 mm și este 

conectată  la conducta existentă DN 500 mm, îndreptându-se, în final, spre stația de 

epurare. Cea de-a doua conductă de evacuare, DN 1.200 mm, reprezintă conducta 

de evacuare a apelor pluviale și deversează într-un curs de apă din apropiere (pârâul 

Vătafu). Două dispozitive multi-jet din cadrul bazinului mențin sedimentele în 

flotație, în sitauția în care bazinul este golit, golirea fiind controlată de un debitmetru 

electronic și de un dispozitiv hidrostatic de măsurare a nivelului. 

- Bazinul de retenție Mirăuți: un bazin nou de retenție, deschis, cu un volum de 8.000 

mc, din beton armat, incluzând o stație de pompare și o cameră de preaplin. Bazinul 

este divizat în trei compartimente, fiecare compartiment fiind prevăzut cu câte un 

dispozitiv multi-jet, cu rol în curățarea bazinelor. Datorită presiunii ridicate a apei și 

omogenizării aerului, sedimentele se păstrează în stare flotantă și se pompează în 

conductele existente DN 600 mm și DN 800 mm. Bazinul este echipat cu o cameră 

de preaplin și cu o structură de evacuare a apei curate, ambele deversând într-un 

canal de evacuare. 

Stația de epurare a municipiului Suceava a fost proiectată și executată pentru o 

capacitate hidraulică de 1,392 l/s și pentru o capacitate de epurare a necesarului de oxigen 

biologic CBO5 de 4,275 kg/zi. Eficiența de epurare fiind scăzută (49%), gradul avansat de 

uzură fizică și morală a echipamentului civil, mecanic și electric, calitatea efluentului în 

neconcordanță cu standardele U.E. în vigoare, toate aceste au condus la reabilitarea 

parțială a stației de epurare, prin demolarea clădirilor existente (și neutilizate) și a 

structurilor existente de reținere a apei, și construirea de noi facilități. 

Procesul de epurare constă într-o treaptă de epurare mecanică și o etapă de epurare 

biologică.  
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Disfuncționalități constatate: 

- starea avansată de uzură a peste 6 km de rețele de canalizare; 

- stare avansată de degradare la peste 270 de racorduri de canalizare; 

-  stare avansată de degradare la peste 220 cămine de vizitare: 

- uzură fizică și morală a stației de pompare Tăbăcăriei; 

- funcționarea subtraversării (a sifonului invers, de transport a apelor uzate colectate, 

spre stația de epurare) râului Suceava (de pe malul drept pe malul stâng) este 

compromisă din cauza colmatării cu nisip și pietriș transportat în apele uzate, în lipsa 

unui sistem adecvat de reținere a materialelor grosiere, înainte de intrarea apelor 

uzate în căminului amonte existent, în perioada care s-a scurs de la punerea în 

funcțiune a lucrărilor de subtraversare și până în prezent , punând în pericol 

funcționarea acestei subtraversări.  

2.10.4. Alimentarea cu energie termică  

În municipul Suceava dezvoltarea sistemului de termoficare pentru alimentarea cu 

energie termică a consumatorilor urbani și industriali a început în anul 1965.  

 Municipiul Suceava dispune de un sistem de producere, transport, distribuție  și 

furnizare a agentului termic pentru asigurarea încălzirii și preparării apei calde de consum 

în sistem centralizat, de care beneficiază aproximativ 70% din populația municipiului. În 

anul 2013, din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică erau alimentate un 

număr de 22.238 apartamente în blocuri de locuințe, constituite în 99 de asociații de 

proprietari, 149 de case particulare, 46 de instituții publice și 629 de alți consumatori și 

agenți economici, iar numărul de locuitori deserviți de sistemul centralizat de termoficare 

municipal este de 45.842 persoane. 

 Sistemul de termoficare al municipiului Suceava cuprinde: 

- retele de termoficare primare (magistrale și branșamente la puncte termice): 

traseele rețelelor primare de termoficare (transport apă fierbinte)sunt de tip radial, 

cu legături transversale între magistralele de termoficare, pentru a asigurarea 

alimentării cu energie termică a consumatorilor în condiții de siguranță și eficiență. 

Din totalul rețelelor de transport, de 26,17 km de traseu bitubular, 18,79 km (cca. 

71,79%) sunt cu pozare subterană (10,23 km reabilitați cu conducte preizolate cu fir 

de monitorizare avarii și 8,56 km, în soluție clasică, cu izolație cu randament 

scăzut), iar 7,38 km (cca.28,21%), cu pozare supraterană ( în întregime în soluție 

clasică, cu izolație cu randament scăzut). Aceste rețele au o vechime cuprinsă între 

3-45 ani și sunt compuse din țevi de oțel cu diametre cuprinse între Dn 800 mm și 

Dn 50 mm. 

- rețele de termoficare secundare: sunt compuse din patru sau trei conducte  (două de 

încălzire și una de apă caldă de consum, foarte rar existând și o conductă de 

recirculare), cu diametre cuprinse intre Dn 15 mm și Dn 300 mm și sunt amplasate, 
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de regulă, în subteran, în canale termice; 

- municipiul Suceava are in funcțiune 49 de puncte termice în administrare 49 de 

puncte termice și încă 10 puncte termice pentru terți adică pentru aceste puncte 

termice ei transportă agentul termic de la Bioenergy  până la punctul termic iar 

distribuția o face punctul termic. 

- punctele termice deservesc 16.000 de apartamente printr-o rețea de distribuție de 

370 km oferind apă caldă menajeră și agent termic pentru încălzire. 

- din cele 49 puncte termice 18 au fost reabilitate la nivelul anului 2007. 

- punctele termice reabilitate au in plus față de cele nereabilitate rețea recirculare apă 

caldă.  

- de asemenea  la încă 8 puncte termice s-au prevăzut rețele de recirculare apă caldă.  

- pentru contorizarea consumului de energie termică sunt prevăzute la fiecare 

branșament – 3160 buc -  contoare de apă caldă + căldură . Aceste contoare sunt 

prevăzute la nivelul anului 2007 , durata lor de funcționare fiind de 8 ani. Până acum 

aceste contoare au fost supuse la 3 cicluri de verificare.  

- înainte de reabilitarea punctelor termice nivelul de apă de adaos era de 160 mc/h iar 

după reabilitare  a scăzut la 35-40 mc/h. 

- de asemenea a scăzut nivelul exfiltrațiilor din rețea . 

- în anul 2017 au inceput lucrările de reabilitare la 2 puncte termice și anume – Zamca 

4 și Obcini 4 – lucrări ce se vor finaliza  în anul 2018.   

- sistemul de transport agent termic de la producător – Bioenergy – la punctele 

termice a fost reabilitat în proporție de 35-38% iar sistemul de distribuție de 

punctele termice la consumatori a fost reabilitat în proporție de 32%. 

- restul sistemului nereabilitat prezintă o stare a izolației necorespunzătoare ducând la 

pierderi în sistem de cca 40%  iar vara ajung chiar la 60%. 

- în prezent rețele și punctele termice sunt ale primăriei administrate prin contract de 

delegare a gestiunii de către Thermonet. 

- puncte termice: funcționează fie după scheme directe de racordare la sistemul de 

transport bitubular, fie după scheme de racordare în serie cu două trepte, pentru 

prepararea apei calde de consum. Numărul lor este de 60 de puncte termice, din 

care 49 de puncte termice sunt exploatate de operatorul S.C. BIOENERGY S.R.L., iar 

11 puncte termice sunt cu distribuție proprie, aparținând unor agenți economici din 

municipiu, care le și exploatează. 

Alimentarea punctelor termice cu energie termică sub formă de apă fierbinte în 

sezonul rece se face sursele: 

- Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, dimensionată conform necesarului real de 

energie termică a municipiului Suceava, cu funcționare pe combustibil regenerabi 

(biomasă) - S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.; 

- Centrale termice proprii, individuale, pentru apartament sau locuință, funcționând cu 

gaze naturale, asigurând atât energia termică, cât și apa caldă de conmsum pentru 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

149 
 

imobilul prevăzut cu acest tip de echipare.  

 

Disfuncționalități constatate: 

- siguranță scăzută în funcționare datorată vechimii de peste 40 de ani a unor zone 

extinse din sistemul centralizat de termoficare, numărul de opriri accidentale 

menținându-se ridicat; 

- neetanșeități care conduc la menținerea unor pierderi importante de agent termic; 

- uzura fizică și morală a punctelor termice nereabilitate; 

- funcționarea cu randamente scăzute a punctelor termice nereabilitate; 

- starea tehnică necorespunzătoare a izolației termice a conductelor amplasate în 

canale termice, datorată infiltrațiilor frecvente de apă în rețelele de utilități 

adiacente, conducând la pierderi de energie termică nejustificate; 

2.10.5. Alimentarea cu gaze  naturale 

Concesionarul serviciului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Suceava este 

S.C. E.On Gaz Distribuție România S.A.. 

 Municipiul Suceava beneficiază de 150,805 km de conducte de distribuție, 32,748 km 

de conducte de branșament, 66 S.R.M.-uri (stații de reglare-măsurare, la consumatorii 

mari) și 13 S.R.S.-uri (stații de reglare de sector). 

 Volumul total de gaze naturale distribuit în anul 2014 în municipul Suceava a fost de 

32.921.666 Nmc. 

Principalii consumatori din municipul Suceava în anul 2014 sunt: 

- S.C. AUTOTEHNOROM  S.R.L. : 327.439 mc; 

- S.C. BauMax S.R.L.: 117.759 mc; 

- S.C. BETTY ICE S.R.L.: 112.833 mc; 

- S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.: 1.010.261 mc; 

- Colegiul Economic: 109.195 mc; 

- Colegiul Tehnic: 201.333 mc; 

- Colegiul Tehnic Al.I.Cuza: 180.043 mc; 

- Inspectoratul Județean de Poliție: 190.541 mc; 

- S.C. IULIUS MALL SUCEAVA S.R.L.: 590.184 mc; 

- S.C. MONDECO S.R.L.: 227.740 mc; 

- S.C. MOPAN S.A.: 753.740 mc; 
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- S.C. S.U.C.T. S.A.: 412.351 mc; 

- Scoala Gimnazială: 126.942 mc; 

- S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.: 176.392 mc; 

- S.C. STARMOD S.A.: 174.358 mc; 

- S.C. STIL GLASS S.R.L.: 1.191.158 mc; 

- S.C. SUCEAVA SHOPPING CITY S.R.L.: 139.352 mc; 

- S.C. TESS HOUSE S.R.L.: 308.425 mc. 

Distribuția volumului de gaze naturale distribuite în anul 2014 pe specific activitate: 

- casnici: 18.254.172 mc; 

- terțiari: 3.281.594 mc; 

- asimilați: 147.195 mc; 

- industriali: 0 mc; 

- secundari: 5.538.509 mc; 

- comerciali: 5.700.196 mc. 

Volumul total de gaze naturale distribuit în anul 2014 în municipul Suceava a fost de 

32.921.666 Nmc. 

Disfuncționalități constatate: 

- necesitatea înlocuirii unor conducte și branșamente presiune redusă cu reîntregirea 

instalațiilor de utilizare gaze naturale; 

- necesitatea înlocuirii S.R.M.-urilor la S.C. STIMAS S.A., S.C. FACOS S.A. si la S.C. 

MOPAN S.A. 

 

2.10.6. Instalaţii  electrice 

Infrastructura de transport şi distribuţie a energiei electrice 

 Singura unitate de producere a energiei electrice din resurse convenţionale la nivelul 

Zonei Metropolitane Suceava este CET Suceava1. 

 Potenţialul de producere a energiei regenerabile din această zonă este unul foarte 

ridicat pentru biomasă forestieră şi biomasă agricolă şi scăzut pentru energie solară 

(fotovoltaică) şi energie eoliană. Astfel, în zona Metropolitană Suceava potenţialul energetic 

al biomasei forestiere este de 66,03% şi 33,97% biomasă agricolă (6945 Terajouli). 

 Într-un studiu recent al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

rezulta faptul că Judeţul Suceava generează cea mai mare cantitate de resurse de biomasă 

forestieră, în scop energetic, la nivel naţional de cca. 647 mii mc/an. 
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 Potenţialul microhidroenergetic al zonei este unul relativ ridicat – studiul 

Hidroelectrica – UPB 2005, identificând râurile Suceava şi Siret ca având perspective pentru 

amplasarea unor mici unităţi hidroelectrice de producere a energiei1. 

 Potenţialul de producere a energiei regenerabile, din energie solară (fotovoltaică) 

este unul scăzut spre mediu. Zona Suceava situându-se pe treapta 4 pe o scară de la 1 la 

5, cu 1200÷1250 kWh/m2/an, aferentă hărţii solare a României cu zonele de radiaţie 

solare2. 

 Potenţialul de producere a energiei regenerabile, din energie eoliană este unul 

scăzut. Zona Suceava situându-se pe treapta 5 pe o scară de la 1 la 7, cu vânt de 4÷6 

m/s, aferentă hărţii vitezei medii anuale a vântului la 50 m deasupra solului2. 

 Infrastructura de transport a energiei electrice din teritoriul vizat este administrată 

de operatorul naţional CNTEE TRANSELECTRICA SA şi constă în: 

  - LEA 400 kV simplu sircuit, pe tronsonul Roman-Nord – Suceava; 

  - LEA 220 kV simplu circuit Iaşi – Suceava; 

  - o staţie de transformare 400/220/110 kV – Suceava1. 

 În prezent, se află în fază de proiect construcţia LEA 400 kV Gădălin – Suceava – 

Bălţi, care va asigura creşterea capacităţii de transport a energiei electrice către Republica 

Moldova, astfel încât să se asigure acoperirea cererii de la nivelul celor doi poli urbani 

analizaţi.  

Alimentare cu energie electrică 

 Instalaţiile electrice de curenţi tari cuprind instalaţii electrice specifice pentru 

distribuţia, transformarea, măsurarea şi alimentarea cu energie electrică. În momentul 

actual, în zona studiată, distribuţia cu energie electrică este asigurată de către „E.ON 

Distribuţie România”. 

 E.ON Distribuţie România este veriga de legătură între reţelele de tensiune foarte 

înaltă, gestionate de către firma de transport Transelectrica din România şi punctele de 

consum ale clienţilor furnizorilor din zonă. 

 Compania asigură distribuţia energiei electrice, din aprilie 2007, în cele şase judeţe 

din zona Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. 

 Rolul companiei este de a exploata, întreţine, moderniza şi dezvolta aceste 

reţele. Scopul, însă, este de a asigura un nivel de servicii de distribuţie cel puţin egal cu cel 

din Europa Centrală şi de Est. În acest sens compania are  implementat sistemul de 

management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 

(ISO 9001:2008), sistemul de management al mediului în conformitate cu cerinţele 

standardului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) şi sistemul de management al 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 

18001:2008 (BS OHSAS 18001:2007). 
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 În responsabilitatea companiei se află instalaţiile de înaltă tensiune (1kV-110kV) şi 

de joasă tensiune (sub 1kV). Acest lanţ de distribuţie este compus din: 

  - staţii; 

  - posturi de transformare; 

  - stâlpi; 

  - reţele aeriene; 

  - reţele subterane. 

 E.ON Moldova Distribuţie asigură, prin activitatea sa, conducerea operativă a reţelei 

electrice şi mentenanţa instalaţiilor, în conformitate cu reglementările tehnice3. 

 Compania distribuie energie pentru clienţii conectaţi la reţea, conform cerinţelor 

standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie aprobat de ANRE. 

 Activitatea de bază a companiei este distribuţia energiei electrice la parametrii 

solicitaţi de către furnizori şi clienţi. Pentru îndeplinirea activităţii în cele mai bune condiţii 

au ca preocupare permanentă dezvoltarea şi modernizarea reţelei de distribuţie în corelare 

cu cererile de energie din zonă. 

 Fiecare persoană, fizică sau juridică, poate beneficia de serviciul de închiriere a 

infrastructurii E.ON Moldova Distribuţie în scopuri cum sunt: 

  - montarea de panouri publicitare, reclame, bannere; 

  - reţele telefonie, cablu TV, antene radio, internet, transmisii date; 

  - închiriere piloni pentru amplasare antene radio; 

  - montare reţele LTc; 

  - închiriere transformator/grup electrogen. 

 De asemenea, transformatoarele sau grupurile electrogene pot fi închiriate ca soluţii 

temporare de alimentare cu energie electrică. 

 Compania emite avize în cazul construcţiilor noi cum ar fi: 

  - Aviz de amplasament: Avizul de amplasament este necesar pentru 

construcţii noi de orice fel, conducte magistrale (apă, gaze, canalizare), cabluri telefonice 

subterane, drumuri naţionale şi căi ferate; 

  - Aviz tehnic de racordare: Avizul tehnic de racordare este necesar pentru 

racordarea la reţea a oricărui solicitant care doreşte alimentarea cu energie electrică. 

Structura documentaţiei necesara emiterii acestui aviz depinde de tipul de client solicitant; 

 Compania elaborează avize sau încheie contracte pentru racordare la RED - 

racordare la reţea a capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile. 

 E.ON Moldova Distribuţie efectuează prin intermediul personalului specializat din 
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cadrul Direcţiei de Servicii Tehnice, departamentele Exploatare, Mentenanţă şi Tehnologii 

Speciale servicii tehnice de calitate constând în: 

 - lucrări de mentenanţă preventivă: verificări, reglaje, măsurători, încercări, 

eliminarea unor defecţiuni prin înlocuirea unor piese şi subansamble uzate, lucrări 

complexe care restabilesc starea tehnică iniţială a instalaţiei; 

 - lucrări de mentenanţă predictivă: diagnosticări şi monitorizări ale echipamentelor în 

scopul depistării unor defecţiuni în fază incipientă, pentru reducerea probabilităţilor de 

evoluţie a lor în timp şi pentru evitarea avarierii echipamentelor; 

 - lucrări de mentenanţă corectivă: se execută după apariţia unui defect în scopul 

readucerii instalaţiilor în starea de a îndeplini funcţiile pentru care au fost proiectate3. 

 E.ON Moldova Distribuţie oferă, prin intermediul Centrului de Instruire, servicii de 

instruire în vederea formării şi pregătirii electricienilor. 

 Compania S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A. furnizează clienţilor finali, la cerere: 

  - audituri energetice, pe baza cărora sunt propuse măsuri pentru 

îmbunătăţirea eficienţei energetice; 

  - studii pentru soluţii de alimentare cu energie electrică. 

 Conform recensământului din 2011, privind conectarea locuinţelor la reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, 97,5% dintre locuinţe erau conectate la reţea. Existenţa de 

locuinţe neconectate la reţeaua electrică nu poate fi pusă pe seama lipsei infrastructurii 

energetice, ci a lipsei resurselor financiare a proprietarilor, care au optat pentru 

debranşare, a faptului că sunt nelocuite, părăsite etc. 

 Prin reţele electrice de distribuţie se înţelege întreg ansamblul de instalaţii, 

echipamente energetice cu tensiuni sub 110 kV cu rol de a prelua energia electrică din 

sistemul de transport şi a o distribui consumatorilor finali la tensiuni de 110 kV; 20 kV; 0,4 

kV; 0,23 kV cu frecvenţa de 50 Hz. 

 Instalaţiile electrice de curenţi tari, din zona studiată, se compun din: 

- staţii electrice de transformare; 

- posturi electrice de transformare; 

- stâlpi; 

- LEA (linie electrică aeriană); 

- LES (linie electrică subterană). 

 În zona studiată există următoarele staţii de transformare: 

  - staţia Suceava; 

  - staţia Tricotaje; 

  - staţia Mirăuţi; 
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  - staţia Burdujeni; 

  - staţia Iţcani; 

  - staţia CET; 

  - staţia Conexiuni; 

  - staţia Radiatoare; 

  - staţia Combinat; 

  - staţia Automecanica. 

 Pe lângă staţiile de transformare enumerate mai sus, în zona studiată există şi 

posturi de transformare supraterane şi aeriene, legate în buclă prin linii electrice de medie 

tensiune, stâlpi pentru susţinere linii electrice aeriene, linii electrice aeriene şi linii electrice 

subterane. 

 Posturile de transformare sunt fie de tip PCZ - independente, fie în construcţie 

metalică prefabricată, înglobate în clădiri fie pozate aerian pe stâlpi. 

 Posturile de transformare au capacitatea necesară pentru consumurile actuale, multe 

din ale având şi rezerve pentru eventuale dezvoltări. 

 Reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii din aceste posturi 

de transformare parcurg toate căile de comunicaţie ale acestei zone, parţial în traseu 

subteran şi parţial în traseu aerian. 

 Stâlpii pentru susţinerea liniei electrice aeriene sunt parţial tip stâlp din beton şi 

parţial din metal. 

Disfuncţionalităţi 

 În ceea ce priveşte valorificarea potenţialului de producere a energiei electrice din 

resurse regenerabile, la nivelul judeţului există câteva proiecte, cu aviz de la CNTEE 

TRANSELECTRICA SA., în domeniul eolian, solar şi al biogazului, însă niciunul în Zona 

Metropolitană Suceava. Explicaţia constă în faptul că astfel de investiţii sunt nerentabile în 

zonele metropolitane, datorită preţului ridicat al terenurilor şi al presiunii de extindere a 

perimetrelor construite, ceea ce face ca investitorii să se orienteze către zone profund 

rurale, mai îndepărtate de oraşe (de ex. comunele Rădăşeni, Ciprian Porumbescu, 

Berchişeşti etc.)1. 

 În ultimii ani s-au realizat investiţii semnificative în vederea îmbunătăţirii furnizării 

energiei electrice şi a contorizării consumului. Cu toate acestea, mare parte din reţeaua de 

înaltă, medie şi joasă tensiune, precum şi staţiile şi posturile de transformare, necesită 

investiţii pentru reabilitări şi retehnologizări1. 

Iluminatul public 

 Din anul 2008 reţeaua de iluminat public a trecut în administrarea Consiliului Local 

Suceava. 
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 Reţeaua de iluminat public din municipiul Suceava are circa 230 km,  parcurge toată 

reţeaua de străzi a zonei studiate parţial în traseu subteran, parţial în traseu aerian şi 

acoperă întreaga zonă studiată. 

 Reţeaua de iluminat public este compusă din stâlpi metalici, stâlpi de beton, cabluri 

electrice subterane, cabluri electrice aeriene şi corpuri de iluminat. 

 Starea tehnică actuală a sistemului de iluminat, în mare parte, se caracterizează 

printr-o avansată degradare. Stâlpii utilizaţi pentru iluminatul public sunt stâlpi din beton ai 

reţelei electrice dezafectate a liniei de troleibuze (dată în folosinţă 15 august 1987 şi 

desfiinţată la 2 aprilie 20065), cu o vechime de 28 de ani şi stâlpi din ţevi metalice sudate, 

cu diferite înălţimi. Din punct de vedere tehnic, unii stâlpi nu mai prezintă siguranţă în 

exploatare, prezentând multe neconformităţi, cum ar fi: îmbătrânirea materialului 

constructiv, suprafeţe întinse de rugină, cu deplasări faţă de axul vertical, rezistenţă 

incertă, cu cutii de conexiuni deschise şi/sau deteriorate, ce pun în pericol viaţa oamenilor 

sau animalelor prin electrocutare şi/sau neconectate la pământ. 

 Corpurile de iluminat sunt în general conectate la stâlpi prin console metalice (braţe 

din ţevi metalice), ce sunt într-o stare avansată de degradare, nefiind îndeplinite condiţiile 

minime de siguranţă. Aceste corpuri de iluminat au caracteristici fotometrice slabe, cu 

pierderi mari de energie în aparataj şi randament luminos extrem de mic (<45%). La unele 

corpuri de iluminat le lipsesc părţi componente ale acestora, cum ar fi: capacele de 

protecţie ale aparatajelor, capacele din sticlă (dispersorul) pentru protecţia lămpilor, unele 

fiind cu carcasa goală, pe unii stâlpi lipsesc corpurile de iluminat cu tot cu console, iar în 

locuri cu 4 benzi de circulaţie există zone cu corpuri de iluminat doar pe o parte a străzii. 

Caracteristicile generale tehnice şi estetice ale aparatelor de iluminat nu corespund 

cerinţelor unui iluminat modern şi nu satisfac nici condiţiile minime impuse de standardele 

şi normele de iluminat în vigoare. 

 Cablurile reţelei de iluminat, majoritatea pozate subteran, sunt vechi (unele şi de 

aproximativ 50 de ani). 

Disfuncţionalităţi 

 Lipsa unui iluminat adecvat la unele intersecţii sau la trecerile pentru pietoni pot să 

ducă la accidente de circulaţie. Lipsa unui iluminat adecvat (iluminat insuficient) 

favorizează infracţionalitatea. 

 Starea de degradare a unor corpuri de iluminat duc la defecţiuni dese şi costuri 

ridicate de întreţinere. 

 Randament luminos extrem de scăzut la un consum ridicat de energie electrică. 

 Nivel de iluminare neconform cu prevederile standardelor în vigoare. 

 Stâlpii existenţi suportă mai multe sarcini funcţionale: 

  - iluminat public prin console; 

  - sisteme de afişaj stradal; 
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  - suporţi pentru ornamente cu steguleţe, suporţi cu flori; 

  - reţele cu lămpi ornamentale la sărbătorile de iarnă; 

  - reţele de cabluri aeriene. 

 Prezenţa cablurilor aeriene în câmpul vizual produc disconfort. 

 Tehnologiile eficiente energetic (corpuri de iluminat cu LED) nu sunt utilizate. 

 

2.10.7. Telecomunicaţii 

Reţelele şi serviciile de telefonie fixă şi mobilă, comunicaţiile prin internet şi de 

televiziune prin cablu (curenţi slabi) au înregistrat în ultimii ani creşteri mari în arealul 

studiat. Astfel, în municipiul Suceava reţeaua de cabluri electrice de curenţi slabi s-a 

modernizat prin montarea de cabluri cu fibră optică1. 

 Principalii operatori de curenţi slabi din zonă sunt: 

  - TELEKOM; 

  - UPC; 

  - RCS & RDS; 

  - ORANGE; 

  - VODAFONE; 

  - şi câteva posturi de radio (Radio AS; Radio Top ’91; Radio Impact FM).  

 Municipiul Suceava se numără printre oraşele din România în care au fost extinse 

serviciile broadband 3G, iar, începând cu anul 2014, sunt disponibile şi servicii 4G. 

Disfuncţionalităţi 

 Numărul utilizatorilor de telefonie fixă şi internet rămâne încă foarte redus în 

localităţile rurale mai îndepărtate, unde şi dotarea cu PC-uri este deficitară. În plus, în 

aceste localităţi reţelele de curenţi slabi fiind mai slab dezvoltate, investiţiile operatorilor 

privaţi nefiind rentabile din cauza numărului mic de potenţiali clienţi1. 

 Există în prezent reţele electrice de curenţi slabi (telefonie, internet) care nu mai 

sunt în funcţiune creând greutăţi în exploatare a celorlalte reţele şi dând un aspect urât. 

Mai există în unele zone stâlpi din lemn pentru susţinerea reţelelor de telefonie, care nu 

mai prezintă siguranţă în exploatare datorită vechimii acestora. 

 Amenajările care se fac în exteriorul clădirilor existente (termosistem, amenajări 

exterioare) creează probleme la sistemele de prindere a instalaţiilor de curenţi slabi. 

 Prezenţa reţelelor de cabluri aeriene în câmpul vizual produc disconfort. 
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2.11. Gestionarea deşeurilor 

Serviciul de salubrizare menajeră în municipiul Suceava este asigurat de asocierea 

dintre SC DIASIL SERVICE SRL (din mun. Suceava) și SC RITMIC SRL (din com. Ilișești jud. 

Suceava). Activitățile desfășurate de cele două firme sunt  colectarea și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități 

comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, colectarea, 

transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, 

instituții publice și agenți economici. 

Sunt 4 categorii de deșeuri, și anume deșeuri menajere fracția umedă (colectat în 

buncăre de culoare gri), deșeuri menajere fracția uscată (colectat în buncăre de culoare 

galbenă), deșeuri provenite din construcții și demolări și deșeuri voluminoase (mobilier, 

vegetale, electrice).  

Traseul deșeurilor pornește de la buncăr și sunt transportate separat (deșeurile 

menajere fracția umedă de cea uscată) și se încheie la stația de sortare – în Ițcani pentru 

SC DIASIL SRL sau în com. Ilișești (la stația SC RITMIC SRL).  

Prin sortarea deșeurilor se recuperează cca. 25% din fracția umedă și cca. 85% 

din cea uscată.  Din deșeurile provenite din demolări și construcții și din cele voluminoase 

se recuperează cca. 80%.  

 Deșeurile rezultate din sortare sunt transportate la depozitul conform din comuna 

Moara, sat Vornicenii Mari, care este funcțional din data de 10.07.2019. La acest depozit 

sunt transportate lunar cca. 2500 t de deșeuri selectate.  

Până în anul 2009, în zona de est a orașului, pe malul râului Suceava, a funcționat 

cea mai  mare groapă de gunoi din județul Suceava. Datorită riscurilor foare mari 

contaminare a apelor Râului Suceava și a depășirii capacității de depozitare a deșeurilor 

menajere, această groapă de gunoi a intrat într-un proces de ecologizare. 

2.12. Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie  

Mediul reprezintă un sistem complex care influenţează şi este influenţat de către 

societatea umană, căreia îi asigură resurse şi servicii necesare dezvoltării şi pe care o 

integrează între componentele sale.  

Analiza stării actuale a mediului este realizată pe mai multe aspecte de mediu 

importante, după cum urmează: aer, apa, sol şi patrimoniu cultural.  

Calitatea aerului 

Aerul poluat are diverse consecinţe negative, atât asupra sănătăţii oamenilor, cât şi 

construcţiilor, vegetaţiei şi animalelor. Consecinţele asupra sănătăţii oamenilor pot fi 

reprezentate de  efecte acute  (imediate) sau de efecte cronice produse de concentraţii mai 

reduse de poluanţi atmosferici, dar care în timp pot conduce la modificări patologice (ex. 

Bronhopneumonii cronice, emfizem pulmonar, astm bronşic, pneumonie, bronşită cronică, 

conjunctivite, rahitism, îmbolnăviri ale aparatului nervos central, cancer pulmonar etc.). 

Consecinţele aerului poluat asupra construcţiilor sunt: eroziune de degradare, 

eroziune de corodare, schimbarea culorii. 

Consecinţele aerului poluat asupra plantelor şi  animalelor: lezarea plantelor ducând 
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până la dispariţie în unele cazuri şi îmbolnăvirea animalelor. 

Calitatea aerului este reglementată în România prin Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, lege care transpune Directiva 2008/50/CE  a Parlamentului 

European și a Consiliului privind calitatea aerului şi un aer mai curat în Europa şi Directiva 

2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, 

nichelul şi hidrocarburile policiclice aromatice în aerul ambiental.  

Legea este pusă în aplicare prin intermediul Sistemului Naţional de Evaluare şi 

Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA), care cuprinde, ca părţi integrante, 

următoarele două sisteme: 

a) Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA), denumit în 

continuare SNMCA, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru 

desfăşurarea activităţilor de monitorizare a calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe 

teritoriul României, prin Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

(RNMCA); 

b) Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA), 

care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru realizarea inventarelor privind 

emisiile de poluanţi în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul ţării. 

Evaluarea calităţii aerului pe teritoriul naţional se  realizează pe baza unor metode şi 

criterii comune, stabilite la nivel european, prin: 

- măsurări în puncte fixe a poluanţilor reglementaţi prin legea 104/2011, realizate 

continuu, în staţiile automate de monitorizare aparţinând RNMCA.  

- tehnici de modelare  

- măsurări indicative 

Legea nr. 104/2011 reglementează, pentru anumiţi poluanţi prevăzuţi de lege: SO2, 

NO2, CO, O3, benzen, PM10, PM2,5 şi Pb, Cd, As şi Ni din PM10, benzo(a)piren, o serie de 

obiective de calitate, şi anume:  

▪ valori limită (VL) pentru protecţia sănătăţii umane4 la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM105, 

PM2,56 şi Pb din PM10; 

▪ valori ţintă7 (VT) pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 şi la O3 (pentru protecţia sănătăţii 

umane şi a vegetaţiei, după caz)  

▪ niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei8 la SO2 şi NOx,  

▪ obiective pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon9 

 
4 valoare-limită (VL) - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor 
evenimente dăunătoare şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care se 
atinge într-o perioadă dată şi care nu trebuie depăşit odată ce a fost atins. 
5 PM10 - pulberi în suspensie cu diametrul aerodinamic de 10 μm, care trec printr-un orificiu de selectare după 
dimensiune, cu un randament de separare de 50%; 
6 PM2,5 - pulberi în suspensie cu diametrul aerodinamic de 2,5 μm, care trec printr-un orificiu de selectare după 
dimensiune, cu un randament de separare de 50%; 
7 valoare-ţintă (VT) - nivelul stabilit, în scopul evitării şi prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare şi 
reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil 
într-o anumită perioadă 
8nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunoştinţelor ştiinţifice, care dacă este depăşit se pot produce efecte adverse 
directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu şi asupra oamenilor 
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▪ prag de informare (PI)  a publicului la ozon10  

▪ praguri de alertă11 (PA) la O3, SO2 şi NO2.  

Prin legea 104/2011 mai sunt reglementate pentru fiecare poluant şi anumite praguri 

superioare şi inferioare de evaluare (PSE şi PIE), niveluri relevante privind încadrarea 

zonelor şi aglomerărilor în regimuri de evaluare a calităţii aerului. Sub PSE, pentru a evalua 

calitatea aerului înconjurător, se poate utiliza o combinaţie de măsurări fixe şi tehnici de 

modelare şi/sau măsurări indicative, iar sub PIE este suficientă utilizarea tehnicilor de 

modelare sau de estimare obiectivă. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava realizează anual inventarierea emisiilor 

atmosferice la nivel judeţean.   

Sunt monitorizate aşadar emisiile de gaze cu efect acidifiant şi eutrofizant şi 

precursoare ale ozonului. 

Gazele cu efect acidifiant asupra atmosferei sunt dioxidul de sulf şi oxizii de azot. 

(efecte asupra organismului etc). 

Sursele principale de emisii de substanţe acidifiante şi eutrofizante pentru zona 

analizată sunt majoritar surse staţionare: arderea combustibililor fosili, incinerarea 

deşeurilor spitaliceşti, incendii de pădure, administrarea de îngrăşăminte cu azot în 

agricultură, managementul dejecţiilor de la creşterea animalelor etc.  

Dioxidul de sulf (SO2) este emis în activitățile antropice în urma utilizării 

sistemelor de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, a activității centralele 

termoelectrice, în urma procesele industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului 

sulfuric), industria celulozei și hârtiei și, în măsură mai mică, emisiile provenite de la 

motoarele diesel. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice 

asupra vegetației și solului. 

Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, din cauza 

formării acizilor. 

Oxizii de sulf pot eroda: piatră, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele 

electrice. 

Efecte asupra sănătății populației 

În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte 

asupra sănătăţii umane. 

Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, 

poate provocă dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, 

 
9 obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepţia cazurilor în care acest lucru 
nu este realizabil prin măsuri proporţionate, cu scopul de a asigura o protecţie efectivă a sănătăţii umane şi a 
mediului. 
10 prag de informare (PI) - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de 
scurtă durată pentru categorii ale populaţiei deosebit de sensibile şi pentru care este necesară informarea imediată 
şi adecvată 
11 prag de alertă (PA) - nivelul care, dacă este depăşit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de 
scurtă durată a populaţiei, în general, şi la care trebuie să se acţioneze imediat. 
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copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. 

Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect 

infecții ale tractului respirator. 

Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului. 

Se observă o aparentă creştere a emisiilor totale de SO2, însă modificarea 

metodologiilor de estimare şi de colectare a datelor, alături de extinderea numărului şi a 

tipurilor de instalaţii şi activităţi incluse sunt cauzele probabile ale acestei diferenţe.  

An Valori anuale înregistrate în punctele de 

monitorizare a calității aerului din RNMCA din 

municipiul Suceava 

Valoare limită anuală 

pentru protecția 

sănătății umane la care 

se face raportarea 

(μg/m3) 
 

 

SV 1 SV 2 

2011 7.66 4.25  

 

 

40 μg/m3 

2012 10.12 5.86 

2013 11.73 5.96 

2014 7.51 - 

2015 6.43 3.02 

2016 5.00 6.27 

2017 7.42 10.55 

2018 8.13 8.71 

2019 6.30 8.74 

2020 4.52 4.80 
Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 
www.calitateaer.ro 

Tabelul nr. 59  -  Emisii anuale de dioxid de sulf în punctele de monitorizare a aerului din 

municipiul Suceava (SV1, SV2)  în perioada 2011-2020  (μ/m3) 

 Observăm că în intervalul 2011-2020 valorile S02 înregistrate la stațiile de monitorizare a 

calității aerului (SV1 și SV2) nu depășesc valorile limită anuale admise (40 μg/m3). Cele mai 

ridicate valori anuale s-au înregistrat în anii 2012 și 2013 la SV1 (10.12 μg/m3  respectiv 11.73 

μg/m3) și în 2017 la stația SV2 (10.55 μg/m3). 

Emisiile anuale de oxizi de azot (Nox) 

Ozonul troposferic de la nivelul solului O3 este un poluant secundar format în 

troposfera, prin reacţii fotochimice complexe dintre precursori, cum sunt Nox şi NMVOCs. 

Ozonul este un agent oxidant puternic şi agresiv, iar nivelurile ridicate de ozon au efect 

negativ asupra sistemelor cardiovascular şi respirator, contribuind la mortalitatea 

prematură. Nivelurile ridicate de O3 au impact şi asupra plantelor, ducând la scăderea 

randamentului culturilor agricole şi a creşterii pădurilor. 
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An Valori anuale înregistrate în punctele de monitorizare a 

calității aerului din RNMCA din municipiul Suceava 

Valoare limită 

anuală pentru 

protecția 
sănătății umane 

la care se face 

raportarea 
(μg/m3) 

SV 1 SV 2 

NO NO2 NOx 

 

 

NO NO2 NOx 

2007 0.04 25.51 25.45 4.01 40.05 46.20  
 

 

 
 

40 μg/m3 

2008 3.92 15.13 21.08 4.93 19.41 26.97 

2009 5.07 18.42 26.19 8.28 20.53 33.31 

2010 5.66 15.81 24.49 9.06 24.45 38.33 

2011 6.70 16.17 26.44 8.33 20.43 33.21 

2012 4.68 15.77 22.94 5.82 18.60 27.52 

2013 4.94 25.90 33.48 6.27 18.64 28.26 

2014 8.42 22.06 34.97 - - - 

2015 4.91 14.78 22.20 10.04 22.78 38.18 

2016 3.56 9.19 14.62 6.61 14.25 24.25 

2017 5.26 16.98 24.89 6.86 19.28 29.60 

2018 4.69 14.25 21.31 6.50 18.53 28.30 

2019 3.57 15.75 21.11 7.79 20.30 32.01 

2020 3.72 13.69 19.27 6.74 22.23 32.36 

Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 

www.calitateaer.ro 
Tabelul nr. 60  -  Emisii anuale de oxizi de azot în punctele de monitorizare a aerului din municipiul Suceava 

(SV1, SV2)  în perioada 2007-2020  (μ/m3) 

  

Observăm totdată că în intervalul 2007-2020 valorile cele mai ridicate ale emisiilor 

anuale de oxizi de azot s-au înregistrat în 2013 și 2014 la SV1, acestea atingând praguri 

de 33.48 μg/m3 respectiv 34.97 μg/m3. La SV2  valoarea cea mai ridicată s-a înregistrat în 

2007 (46.20 μg/m3) când a depășit VL anuală admisă; în 2010 și 2015 s-au înregistrat, de 

asemenea, valori ridicate (38.33 μg/m3 respectiv 38.18 μg/m3) care însă nu depășesc 

VL  anuale admise. 

Emisii anuale de amoniac (NH3) 

Amoniacul (NH3), asemeni NOx, contribuie la eutrofizarea şi acidifierea solului şi a 

apelor. Emisiile de NH3 provin în judeţul Suceava din sectorul agricol (depozitarea 

gunoiului de grajd, împrăştierea acestuia şi utilizarea îngrăşămintelor chimice azotoase). 

Evoluţia emisiilor totale de amoniac în judeţul Suceava în perioada 2006-2011 

corespunde tabelului următor, în care nu sunt incluse totuşi emisiile din traficul rutier. 
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Tabelul nr. 61 -   Emisii anuale de NH3 în judeţul Suceava în perioada 2006-2011 (tone/an)  

An / 

poluant 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  

2012 2013 

  

NH3 5432 4989 5350 5570 5416 6266 130* 6453 

* În anul 2012 nu au fost inventariate decât parţial emisiile din zootehnie şi culturile cu fertilizatori 

pe terenuri agricole (fără fermele mici şi gospodăriile populaţiei), fiind inventariate doar fermele 

mari, supuse autorizării de mediu. 

Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2011-2013 

Zootehnia  are o contribuţie majoră în totalul emisiilor de NH3 (managementul 

dejecţiilor, în principal din creşterea vitelor). Agricultura este de asemenea o sursă 

importantă de emisii de NH3, din cauza utilizării fertilizatorilor chimici cu azot, ea 

reprezentând circa 2,9% din totalul emisiilor de amoniac. 

Fluctuaţia cantităţii de amoniac eliberată în atmosfera este în corelaţie cu  numărul 

de capete de animale crescute în ferme şi gospodării şi cantităţile de fertilizatori chimic cu 

azot utilizate în agricultură, aşadar cu evoluţia sectorului agricol la nivel judeţean. 

 

Sur

sa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2014 

 

Tabelul nr. 61a  -   Contribuţii ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de poluanţi cu 
efect de acidifiere în anul 2014 

 

 
    Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2015 

 

Tabelul nr. 61b  -   Contribuţii ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de poluanţi 

cu efect de acidifiere în anul 2015 
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Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2016 

Tabelul nr. 61c  -   Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi atmosferici cu efect 
acidifiant din anul 2016, în judeţul Suceava 

 

 
Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2016 

Tabelul nr. 61d  -   Contribuţii ale sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de poluanţi 

cu efect de acidifiere în anul 2016 

 

 
Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2017 

Tabelul nr. 61e  -   Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi atmosferici cu efect 

acidifiant din anul 2017, în judeţul Suceava 

 
Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2017 

Tabelul nr. 11f  -   Contribuţia sectoarelor de activitate din agricultură la emisiile de poluanţi 

atmosferici cu efect acidifiant din anul 2017, în judeţul Suceava 
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Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2018 

Tabelul nr. 61g  -   Contribuţia sectoarelor de activitate la emisiile de poluanţi atmosferici cu efect 

acidifiant din anul 2018, în judeţul Suceava 

Emisii de compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) 

Compuşii organici volatili nemetanici (NMVOCs) sunt precursori ai ozonului 

troposferic, fiind emişi din diverse surse (aplicarea vopselelor, transportul rutier, utilizarea 

solvenţilor în curăţarea uscată etc). Anumiţi compuşi (benzenul C6H6) şi 1.3-butadiena sunt 

periculoşi pentru sănătatea umană, fiind cancerigeni.  

Tabelul nr. 62  - Emisii anuale de NMVOC din surse antropice inventariate în judeţul Suceava în 

perioada 2006-2011 (tone/an)  

       

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NMVOC 2963* 2739* 

1971* 1627* 1343* 2914* 2704* 9176 

5581 8288 5432 7753 

NOTE:  În emisiile totale anuale din tabel nu sunt incluse cele din traficul rutier şi din sursele naturale (emisii 
foliare din păduri, păşuni); (*) NU sunt incluse nici emisiile din inst. rezidenţiale, comerciale, instituţionale 

* În anul 2012, neraportarea de către cca. 2/3 dintre primării a cantităţilor de combustibili (ex. lemn de foc) 

utilizate pentru încălzire şi preparare hrană în gospodării a dus la o importantă subestimare a emisiilor NMVOC 

Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2011, 2012, 2013 

S-a estimat că aproximativ 70-75% din totalul emisiilor de NMVOC de pe teritoriul 

judeţului Suceava reprezintă emisii naturale foliare, adică legate de suprafeţele împădurite 

cu foioase/răşinoase din judeţ, neincluse însă în totalurile din tabelul de mai sus. 

În proporţie de 30% mai contribuie la emisiile de NMVOC şi creşterea animalelor şi 

managementul dejecţiilor, iar instalaţiile IPPC cu aproximativ 2,4%.  

 

 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

165 
 

Tabelul nr. 62a  - Tendențialitatea emisiilor anuale de NMVOC din agricultură inventariate 

în judeţul Suceava în perioada 2015-2018 (tone/an) 

NOTĂ: Nu sunt prezentate și emisiile de NMVOC aferente anului 2014, întrucât acestea s-au estimat folosind o 

metodologie de calcul diferită de cea utilizată pentru anii 2015-2018, datele neffind comparabile cu cele din 

perioada menționată. 

Datorită implementării Directivei nr. 1999/13/CE transpusă prin HG nr. 699/2003, cu 

modificările şi completările aduse de HG nr. 1902/2004, HG nr. 1339/2006 şi HG nr. 

371/2010, instalaţiile ce utilizau produse pe bază de solvenţi au aplicat încă din anul 2007 

soluţii de reducere a emisiilor de NMVOC-trecerea pe scară largă la utilizarea vopselelor şi 

lacurilor pe bază de apă, spre exemplu-fapt ce a dus la scăderea semnificativă a emisiilor 

dina ceste surse. 

De asemenea, implementarea măsurilor unei alte directive, 94/63/CE (COV benzină) 

în perioada 2007-2009 a făcut ca activităţile de depozitare, încărcare-descărcare benzina 

să devină surse nesemnificative de emisii de NMVOC (vapori de benzină). 

Drept consecinţă a acestor măsuri de limitare a emisiilor de NMVOC, se poate 

observa o evoluţie descendenta e emisiilor de NMVOC în perioada 2006-2011, fără să 

includem emisiile din sursele de arie şi pe cele naturale. Trebuie menţionat însă că şi 

schimbarea metodologiilor de calcul în 2011 faţă de anii anteriori a dus la valori mai mici 

pentru anumite surse. 

În anul 2011, instalaţiile care intră sub incidenţa directivei COV instalaţii au 

contribuit cu aproximativ 1,74%, iar emisiile din instalaţiile care intră sub incidenţa 

Directivei COV benzina- cu mai puţin de 1% din totalul emisiilor NMVOC inventariate în 

2011. 

Emisii de metale grele 

Pulberile în suspensie (PM) reprezintă o categorie foarte agresivă de poluanţi, din 

punct de vedere al potenţialului dăunător asupra sănătăţii umane. Ele sunt capabile să 

pătrundă în regiunile sensibile ale sistemului respirator. Provenienţa lor este din surse 

diferite şi formează un amestec complex eterogen, dimensiunile şi compoziţia chimică 

variind în spaţiu şi timp, în funcţie de sursele de emisie şi de condiţiile atmosferice şi 

meteorologice. Pulberile în suspensie de mici dimensiuni, cu un diametru până la 2.5 μm, 

ce formează fracţia PM2.5 sunt considerate foarte periculoase, din cauza capacităţii lor de a 

pătrunde până la nivelul plămânilor. 

Benzo (a) piren (BaP) este o hidrocarbură aromatică policiclică (PAH), formată în 

prinicpal la arderea materialelor organice (lemn) sar şi în gazele de eşapament (vehicule 

diesel). Are efect cancerigen. 

Metalele grele, arsen As, cadmiu Cd, plumb Pb, mercur Hg şi nichel Ni rezulta în 

principal din procesele de ardere şi din diferite activităţi industriale. Metalele grele poluează 

aerul, se pot depune pe suprafeţe terestre sau pe apă iar mai apoi, în soluri sau sedimente. 

Metalele grele sunt persistente în mediu şi se pot bio-acumulata în lanţul alimentar. 

Principalele tipuri de surse de emisie a metalelor grele sub formă de pulberi  
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inventariate în judeţul Suceava sunt: 

• Arderea combustibililor fosili, deşeurilor lemnoase şi a lemnului în instalaţiile de 

ardere pentru producerea energiei electrice şi termice, în instalaţii de ardere 

energetice şi industriale şi în instalaţii de ardere individuale; 

• Incinerarea deşeurilor spitaliceşti şi industriale şi a celor sanitar-veterinare; 

• Arderea motorinei în surse mobile şi utilaje nerutiere. 

Tabelul de mai jos prezintă cantităţile totale de metale grele emise din activităţile 

menţionate anterior. 

Tabelul nr. 63  -  Emisii anuale de metale grele inventariate în judeţul Suceava în anul 2011-2013 

(tone/an) 

Metal/ 

An 
As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

2011 0,029 0,014 0,043 0,070 0,009 0,109 0,221 0,076 0,614 

2012 0,023 0,012 0,078 0,881 0,009 0,109 0,240 0,056 1,156 

2013 0,015 0,015 0,064 0,490 0,010 0,079 0,357 0,025 1,259 

Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2011-2013 

Evoluţia emisiilor totale de mercur Hg, cadmiu Cd şi plumb Pb, provenite din sursele 

de emisie menţionate anterior (cu excepţia traficului rutier) este prezentată în tabelul 

alăturat.  

Pct. 

RNMCA 

 An Valori la care 

se face 
raportarea12  

Metal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SV 1 As - - - - - - - - 6 ng/m3 VT 

SV 2 - - - - - - - - 

EM-313 0.2141 0.2050 0.1467 0.1606 0.1374 - - - 

SV 1 Cd - - - - - - - - 0.5ng/m3 VT 

SV 2 - - - - - - - - 

EM-3 0.2432 0.1998 0.1980 0.3427 0.1771 - - - 

SV 1 Ni - - - - - - - - 20 ng/m3 VT 

SV 2 - - - - - - - - 

EM-3 1.2119 1.3712 1.5169 2.2400 2.2567 - - - 

SV 1 Pb - - - - - - - - 0.5 
ug/m3 

VL 

SV 2 - - - - - - - - 

EM-3 0.0036 0.0027 0.0022 0.0025 0.0026 - - - 

Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 

www.calitateaer.ro 

Tabelul nr. 64 - Emisii anuale de metale grele în judeţul Suceava în perioada 2011-2020 în raport 

cu valorile țintă anuale 

 
12 Valori limită anuale pentru protecția sănătății umane (VL) și valori țintă pentru conținutul total din fracția PM10 mediată 

pentru 1 an calendaristic (VT) stabilite prin Legea nr.104/2011 la care se face raportarea. 
13 Stație de fond regional EMEP EM3, unde s-au monitorizat poluanţii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), 

monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen,o-, m-, p-xileni. 
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În anul 2015-2016 la nivelul judeţului Suceava, contribuţia majoră la emisiile de 

metale grele aparţine sectorului „Energie”, care a contribuit la emisiile totale din 2015 cu 

71% pentru Pb85% pentru Hg şi 98% pentru Cd și în  2016 cu 77,9% pentru Pb, 80,7% 

pentru Hg şi 98,3% pentru Cd. 

Emisiile de poluanţi organici persistenţi (POPs) 

Poluanţii organici persistenţi (POPs) sunt substanţe chimice foarte stabile, ce nu se 

descompun uşor în mediu, având o durată de viaţă de la câteva luni până la zeci de ani şi 

se pot acumula în lanţurile trofice biologice. Ei prezintă un grad ridicat de risc pentru om şi 

pentru viaţa sălbatică. POPs au o solubilitate scăzută în apă, dar ridicată în mediile grase şi 

în alcool, pot fi transportaţi pe distanţe mari (circula prin aer, apă, sol şi prin intermediul 

organismelor vii), se acumulează în sistemele terestre şi acvatice şi generează efecte acute 

şi cronice asupra sănătăţii umane şi asupra speciilor animale. 

Legea nr. 261/2004 doreşte controlul şi eliminarea a 12 substanţe considerate POPs: 

•  Pesticide (Aldrin, Clordan, Dieldrin, Endrin, Heptaclor, Mirex, Toxafen, DDT); 

•  Industriale: Bifenili policloruraţi (PCB) şi hexaclorbenzen (HCB); 

•  Subproduse: derivaţi policloruraţi ai dibenzo p-dioxinelor şi dibenzofuranilor 

(PCDD/PCDF). 

 

Tabelul nr. 65  -   Cantităţi anuale de poluanţi organici persistenţi emise în atmosferă în judeţul 
Suceava, în perioada 2006-2012 (grame an) 

                                                            
Judeţ An Poluant Sursă de poluare (proces) Cantitate  

Suceava 

2012 PCB - 881 

 
PCDD/PCDF - 1,26 

HCB - 177 

Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2012 

 

Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2017 

Tabelul nr. 62e  -   Tendențialitatea emisiilor anuale de poluanţi organici persistenţi emise în 
atmosferă în judeţul Suceava, în perioada 2013-2017  
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Sursa: ANMP Suceava, Raport privind starea mediului 2018 

Tabelul nr. 65a  -   Tendențialitatea emisiilor anuale de poluanţi organici persistenţi emise în 

atmosferă în judeţul Suceava, în perioada 2013-2017  

 

- din totalul emisiilor PCB, sectorul “Deşeuri” a contribuit cu 69,9%, restul de 30,1% 

provenind din sectorul „Energie”; 

- din emisiile totale de HCB, 64,2% au provenit din sectorul “Deşeuri”, iar restul de 35,8% 

din sectorul “Energie”.  

In anul 2019 THP Engineering a  eleborat un plan de monitorizare a factorilor de 

mediu pentru depozitul de zgură și cenușă al SC TERMICA  SA Suceava . 

Depozitul de zgură și cenușă are amplasamentul pe cursul inferior al râului Suceava la 

cca 4,00 km aval de fosta SC TERMICA SA Suceava.Depunerile de zgură și cenușă au fost 

făcute de către centrala termică de termoficare pe huilă  situată la sud-est de municipiul 

Suceava, între calea ferată Suceava – București și râul Suceava. 

Depozitul de zgură este alcătuit din 3 compartimente : 

Compartimentul I are suprafața depunerii de zgură și cenușă de S=7.30 ha. 

Actualmente compartimentul este umplut 100%  la cota prevăzută în proiectul de închidere 

de 278.00 m, este conservat și acoperit cu pământ cu vegetație. 

Compartimentul II are suprafața depunerii de zgură și cenușă de S=11.60 ha 

Actualmente compartimentul este umplut 100%  la cota prevăzută în proiectul de închidere 

de 278.00 m, este conservat și acoperit cu pământ cu vegetație. 

Compartimentul III are suprafața depunerii de zgură și cenușă de S= 11.70 ha. 

În prezent în acest compartiment nu este închis deoarece nu s-a ajuns la cota de 

închidere. 

Prin Hotărârea nr. 159/30.05.2019 s-a aprobat de către Municipiul Suceava – 

monitorizarea post închidere a depozitului de zgură și cenușă pe o perioadă de 30 de ani.  

În prezentarea realizată privind calitatea aerului pentru ansamblu judeţului Suceava 

şi deci reprezentativă pentru zona periurbană s-a arătat evoluţia emisiilor totale a unor 

poluanţi importanţi. 

Analizând doar zona municipiului Suceava, putem semnala existenţa unor probleme de 

poluare a aerului doar în cadrul zonei reprezentative a staţiei de monitorizare SV2, unde s-

au înregistrat depăşiri ale valorilor limita zilnice la indicatorul pulberi în suspensie PM10 în 

anul 2009 (67 de valori au depăşit valoarea limita zilnică pentru protecţia sănătăţii umane 

de 50 μg/mc). Această situaţie a dus la declanşarea procedurii de elaborare, în iunie 2010, 

a Programului de gestionare a calităţii aerului în municipiul Suceava, la 

indicatorul PM10, care cuprinde o serie de măsuri, cu termene de maxim 5 ani, de natură 
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să conducă la scăderea sub valoarea limită a concentraţiilor de PM10 din atmosfera 

municipiului Suceava. 

Pentru zona analizată, sectorul energetic contribuie semnificativ la poluarea 

atmosferei, prin emisiile importante cantitativ de dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi, 

monoxid de carbon, dioxid de carbon, metan, rezultate prin arderea combustibililor fosili în 

centrale termoelectrice. Centralele reprezintă de asemenea surse de emisie în aer a unor 

micropoluanţi periculoşi pentru mediu şi sănătatea umană, cum ar fi: particule de metale 

grele, unii compuşi organici volatili, printre care şi hidrocarburi policiclice aromatice. Emisii 

de pulberi se pot produce şi prin exploatarea necorespunzătoare a depozitelor de zgură şi 

cenuşă rezultate după ardere. 

O altă sursă de poluare a aerului este arderea biomasei, frecvent utilizată pentru 

producerea de energie termică la scară industrială, locală sau în gospodarii. De aici rezulta 

emisii de pulberi, oxizi de azot, compuşi organici volatili, inclusiv hidrocarburi aromatice 

policiclice şi monoxid de carbon. 

Traficul rutier reprezintă o sursă liniară, de joasă înălţime de emisii de poluanţi, cum 

sunt: monoxidul de carbon, oxizii de azot, compuşii organici volatili, pulberile, oxizii de sulf, 

plumb şi alte metale grele etc. 

În ceea ce priveşte calitatea aerului ambiental în intervalul 2011-2020 în 

municipiul Suceava, monitorizarea a fost efectuată în 4 staţii automate de monitorizare, 

aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, după cum urmează: 

• Staţia de fond urban SV1, situată în municipiul Suceava, la Colegiul Naţional Mihai 

Eminescu) - evaluează nivelul de fond al poluanţilor atmosferici în mun. Suceava. 

Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de 

carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pulberi în suspensie (PM2,5)  - gravimetric 

şi automat şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, 

radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).  

• Staţia de tip industrial SV2, amplasată în municipiul Suceava, Grădiniţa nr. 12 din 

cartierul Cuza Vodă – evaluează în principal influenţa activităţilor industriale din zona 

Valea Sucevei asupra calităţii aerului. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf 

(SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie 

(PM10)  - gravimetric şi automat şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, 

presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). 

Poluanţii atmosferici au fost monitorizaţi în conformitate cu legislaţia naţională şi 

europeană privind calitatea aerului, Legea nr. 104/2011 ce a intrat în vigoare de la data 

de 28.07.2011 şi stabileşte obiective de calitate a aerului pentru anumiţi parametrii, 

după cum urmează: 

• valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii: SO2, NO2, CO, PM10, 

PM2,5 şi Pb din PM10; 

• valorile ţintă pentru Cd, As, Ni din PM10, PM2,5 şi la O3 (pentru protecţia sănătăţii 
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umane şi a vegetaţiei, după caz);  

• niveluri critice pentru protecţia vegetaţiei  la SO2 şi NOx; 

• obiectivele pe termen lung pentru protecţia sănătăţii şi a vegetaţiei la ozon; 

• pragul de informare a publicului la ozon;   

• praguri de alertă  la O3, SO2 şi NO2.  

Măsurătorile din anul 2011 la cele 4 staţii automate în care au fost monitorizaţi poluanţii 

au indicat următoarele: 

• concentraţiile medii orare de NO2 măsurate automat în cele 4 staţii s-au situat sub 

valorile-limita orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 mg/m3, a nu se 

depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 01.01.2010); 

• concentraţiile medii anuale de NO2 nu au depăşit VL anuală pentru protecţia 

sănătăţii umane 40 mg/m3, în vigoare de la 01.01.2010) în nicio staţie de 

monitorizare; 

• în cazul oxizilor de azot (NOx), monitorizaţi la staţia EM3, concentraţia medie 

anuală nu a depăşit nivelul critic pentru protecţia vegetaţie (16,71  mg/m3 

faţă de nivelul critic de 20 mg/m3); 

• măsurătorile realizate pentru dioxidul de sulf (SO2) în anul 2011 au indicat o 

calitate corespunzătoare a aerului, atât pentru protecţia sănătăţii umane cât şi a 

ecosistemelor. Concentraţiile medii orare de SO2 înregistrate la toate cele 4 staţii s-

au situat mult sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a 

nu se depăşi de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 

1.01.2007). Concentraţiile medii zilnice de SO2 înregistrate la toate cele 4 staţii s-au 

situat de asemenea mult sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 

μg/m3, a nu se depăşi de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic, în vigoare de la 

1.01.2007). La staţia EM3, concentraţia medie anuală de SO2 a fost de 4,8 mg/m3, 

mult sub nivelul critic pentru protecţia vegetaţiei (20 mg/m3); 

• valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore s-au situat mult sub valoarea limită 

pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3, în vigoare de la 01.01.2007), în 

toate cele 4 staţii de monitorizare din judeţ la monoxidul de carbon (CO); datele 

au însă caracter orientativ deoarece obiectivul de calitate a datelor pentru evaluarea 

calităţii aerului înconjurător în ceea ce priveşte captura minimă de date pentru CO 

este de 90%, cerinţa ce nu a fost îndeplinită la niciuna dintre staţiile de 

monitorizare; 

• ozonul (O3) a fost monitorizat în staţiile SV1 Suceava şi EM3 Poiana Stampei, 

analizorul din staţia SV2 fiind defect iar în staţia SV3 nu se monitorizează acest 

poluant; datele obţinute de la cele 2 staţii în anul 2011 au indicat că nicio 

concentraţie medie orară nu a atins pragul de informare (180 mg/m3, medie 

orară) sau de alertă (240 mg/m3, medie orară), alerta declarându-se la depăşirea 
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pragului timp de trei ore consecutiv; de asemenea, valoarea ţinta pentru 

protecţia sănătăţii umane 120 μg/m3, calculată ca maximă zilnică a mediilor 

curente pe 8 ore, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, 

mediat pe 3 ani) nu a fost depăşită la nicio staţie de monitorizare.  

Tabelul nr. 66 – Concentrația de ozon (O3) 

An Concentrație de ozon (O3) 

SV 1 SV 2 

2011 55.37 - 

2012 60.33 73.14 

2013 41.07 - 

2014 39.33 - 

2015 54.50 33.06* 

2016 48.18 23.33* 

2017 44.69 33.92 

2018 51.85 47.46* 

2019 53.27* 45.03* 

2020 58.76* 49.05* 

Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 
www.calitateaer.ro 

NOTĂ: * valori neutilizabile 

• benzenul (C6H6)  a fost monitorizat în anul 2011 la staţiile SV1, SV3 şi EM3, 

concentraţia medie anuală a acestuia nedepăşind valoarea limita anuală 

pentru sănătatea umană (5 μg/m3, în vigoare la 01.01.2010) în nici una dintre 

cele 3 staţii; 

Tabelul nr. 66a - Concentrația de ozon (C6H6) 

An Concentrație de benzen (C6H6) 

SV 1 

2011 2.33* 

2012 1.99 

2013 1.64* 

2014 2.35* 

2015 2.22* 

2016 2.83* 

2017 1.80 

2018 2.21* 

2019 0.38* 

2020 - 

Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 

www.calitateaer.ro 

NOTĂ: * valori neutilizabile 
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Tabelul nr. 66b - Concentrația de pulberi în suspensie 

An Pulberi în suspensie Valoarea la care se face 

raportarea  

PM 10 PM 2,5  

valoarea limită (VL) pentru 

protecția sănătății umane 

50 μg/m3 atât pentru PM10 

cât și pentru PM2,5 

SV1 SV2 SV1 

2011 - 37.01 20.54 

2012 27.79 30.77 21.34 

2013 26.45 29.06 20.27 

2014 27.24 - - 

2015 25.59 - - 

2016 21.22 - - 

2017 22.23 28.69 15.56 

2018 23.98 31.05 16.85 

2019 22.60 32.87 14.85 

2020 19.52 32.40 14.57 

Sursa: site-ul oficial dedicat informării publicului în timp real cu privire la parametrii de calitate a aerului 

monitorizați în punctele Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) disponibil online la 
www.calitateaer.ro 

Cantitatea anuală de pulberi în suspensie (PM10, PM2,5) determinată gravimetric la 

stațiile de monitorizare a calității aerului SV1 și SV2 (2011-2020). 

Starea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane 

La nivelul judeţului Suceava, resursa de apă este constituită din ape de suprafaţă, 

curgătoare şi stătătoare şi din apele subterane. Suprafaţa totală a luciilor de apă din judeţ 

este de 5542,63 ha, dintre care 5056,622 ha ape curgătoare şi 486,008 ha lacuri. 

Pentru zona periurbană analizată, râurile principale care străbat zonă sunt Siretul, 

Suceava şi Somuzu Mare. Toate râurile de pe teritoriul judeţului Suceava fac parte din 

bazinul hidrografic al râului Siret. 

Tabelul nr. 67  - Lungimea principalelor râuri de pe teritoriul judeţului Suceava (Sursa: Anuarul 

statistic al judeţului Suceava 2005) 

 Râul 

Lungime (km), din care % din total 

lungime în jud. 

Suceava 
în România: 

în judeţul 

Suceava: 

Siret 559 148 26,47 

Suceava 173 170 98,26 

Şomuzu Mare 51 51 100,00 

Sursa: ANPM Suceava, Raport privind starea mediului 2011,cap III Apa 

La nivel județean, cele mai mari cerințe de apă din surse de suprafață au apărut în 

sectorul agricol, urmat de apa pentru populație și cea utilizată în industrie. Din surse 

subterane, cantitatea cea mai mare a fost utilizată de către populație, la mare distanță de 

cerințele industriale și agricole. 

Prognoza cerinței de apă pentru folosințe (populație ,industrie, irigații, zootehnie, 

acvacultură/piscicultură) pentru orizontul de timp 2020-2030 s-a determinat în anul 2014 

în cadrul temei „Actualizarea studiilor de fundamentare a P.A.B.H. – Evaluarea cerințelor de 
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apă (an de referință 2011) la nivelul bazinelor hidrografice pentru orizontul de timp 2020 și 

2030. 

Calculele s-au realizat pentru 3 scenarii de prognoză , pentru fiecare folosință de apă. 

În tabelul următor prezentăm prognoza cerinței de apă pe perioada 2020-2030. 

 

Folosința de apă                           Cerința de apă ( mil.mc ) 

An  2020 An 2030 

Populație  2.028 2.097 

Industrie 6.664 7.383 

Irigații 562 1.689 

Zootehnie  172 164 

Acvacultură/piscicultură 818 949 

Total România 10.304 12.282 

Tabelul nr. 68  - Prognoza folosirii de apă pe surse şi utilizări, pentru anul 2020-2030 în jud. 

Suceava 

Starea ecologica a cursurilor de apă 

Stabilirea stării ecologice a corpurilor de apă (apă de suprafață, apă subterană și apă 

de îmbăiere) se realizează pe baza următorilor indicatori specifici stabiliți de Agenția 

Europeană de Mediu. 

În cadrul Planului Național de Management actualizat al bazinelor /spațiilor hidrografice 

din România, aprobat prinHG 859/2016 au fost inventariate tipurile de presiuni 

hidromorfologice potențial semnificative identificate la nivel național , datorate 

următoarelor categorii de lucrări: 

➢ lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă – de tip baraje , praguri de 

fund, lacuri de acumulare cu suprafața mai mare de 0,5 km2 cu efecte asupra 

regimului hidrologic , stabilității albiei , transportului sedimentelor și a migrării biotei, 

care întrerup conectivitatea longitudinală a corpului de apă – de ex. Acumularea 

Dragomirna. 

➢ Lucrări în lungul râului – de tip diguri , amenajări agricole și piscicole , lucrări de 

regularizare și consolidare maluri , tăieri de meandre- cu efecte asupra vegetației din 

lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului longitudinal al râului, 

structurii substratului și biotei , care conduc la pierderea conectivității laterale – de 

ex. Îndiguiri și regularizări pe unele corpuri de apă Siret  , Bistrița.  

➢ Prelevări și restituții/derivații – prize de apă ,restituții folosințe ( evacuări ) , derivații 

cu efecte asupra curgerii minime , stabilității albiei și biotei – de ex. Captări de apă 

pentru potabilizare , captări de apă industrială pentru unele industrii locale , evacuări 

ape uzate orășenești și industriale  

➢ Canale navigabile – cu efecte asupra stab ilității albiei și biote nu este cazul în jud. 

Suceava. 

    Modificările  caracteristicilor  hidromorfologice ale  cursurilor  de  apă  (schimbări  

ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii 

acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenței presiunilor hidromorfologice care produc un 
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impact asupra stării ecosistemelor acvatice şi pot contribui la neatingerea obiectivelor de 

mediu ale corpurilor de apă. 

Un corp de apă a fost încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate 

dacă nu  este  în  stare  ecologică  bună,  consecinţă  a  alterărilor  hidromorfologice  

potențial semnificative, şi a parcurs toate etapele din testul de desemnare, conform 

cerințelor art. 4.3 al Directivei Cadru Apă. 

Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se 

poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii 

naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum 

şi alterarea compoziţiei populaţiilor. 

În tabelul următor se prezintă evoluţia procentuală a clasificării corpurilor de apă, 

la nivel naţional, pentru perioada 2004-2018, observându-se că predomină corpurile de 

apă naturale. 

Tabelul nr. 69 - Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-

2018  

(sursa: Administrația Naţională „Apele Române) 

 
 

Anul Categoria corpului de apă 

% nr. corpuri de apă 
naturale 

% nr. corpuri de apă 
artificiale 

% nr. corpuri de apă 
puternic modificate 

2004 76,91 2,07 21,03* 

2007 82,11 2,79 15,09 

2012 80,86 3,01 16,13 

2013 81,64 2,43 15,93 

2015 81,60 2,28 16,12 

2016 81,60 2,28 16,12 

2017 81,60 2,28 16,12 

2018 81,60 2,28 16,12 

* inclusiv corpurile de apă considerate posibil a fi puternic modificate, conform nivelului de informații 
disponibile la acel moment (2004). Reactualizarea clasificării  și numărului corpurilor de apă se va realiza 
pentru pregătirea celui de-al treilea ciclu de planificare, odată cu aplicarea cerințelor art. 13 al Directivei 
Cadru Apă 2000/60/CE. 

 
Actualizarea inventarului presiunilor hidromorfologice, potențial semnificative ale 

corpurilor de apă se va realiza în anul 2020, în cadrul procesului de actualizare a Planurilor 

de management ale bazinelor /spațiilor hidrografice pentru cel de al treilea ciclu de 

planificare (2022-2027) în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării 

ecologice /potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafață. 

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau 

indirecte de ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse 

industriale sau agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele 

de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi 

respectiv, asupra stării ecologice a apelor. 

O altă problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în 

special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce 
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determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi reducerea 

posibilității de utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul 

substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate 

urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în 

special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc). 

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

din surse agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu 

nitrați provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea 

poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea 

utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea 

poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.  

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de 

acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, 

aprobat prin HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 

impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu completările şi modificările 

ulterioare, survenite în urma deciziei de aplicare a Programului de Acțiune pe întreg 

teritoriul României. 

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin 

sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole. 

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca 

măsură generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune si 

respectarea Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României. 

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE 

privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, 

contribuie la reducerea emisilor de nutrienți.  

La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru 

reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare 

punctiformă, măsuri pentru reducerea poluarii adresate poluării difuze generate de ferme 

zootehnice, vegetale și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor 

corpurilor de apă.  

Nr. 

crt. 
Curs de apă Corp de apă Secţiune 

Stare/potenţial ecologic 

apă râu 

Fcţ. de  

nitraţi 

Fcţ. de  

fosfaţi 

1 Siret  
Siret (Baraj Bucecea – cf. 

Moldova) 
Huţani Bună  Foarte bună  

2 Moldova  

Moldova (izv. – cf. Sadova) Fundul Moldovei Bună  Foarte bună  

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  
Aval Gura Humorului 

Bună  Foarte bună  
Baia 

Moldova (cf. Sadova – cf. 
Suha) 

Amonte Câmpulung 
Moldovenesc 

Bună  Foarte bună  

3 Suceava  
Suceava (izv. – cf. Pârâul 

Ascuns) + afluenţi 
Brodina Foarte bună  Foarte bună  
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Nr. 

crt. 
Curs de apă Corp de apă Secţiune 

Stare/potenţial ecologic 

apă râu 

Fcţ. de  

nitraţi 

Fcţ. de  

fosfaţi 

Suceava (Mihoveni)  Mihoveni  Bună  Foarte bună  

Suceava (Tişăuţi) Tişăuţi  Bună  Moderată  

4 Bistriţa  

Bistriţa (izv. – cf. Neagra) 
Argestru 

Bună  Foarte bună  
Câlibaba 

Bistriţa (cf. Neagra – ac. 

Izvorul Muntelui) 
Barnar Bună  Foarte bună  

5 
Şomuzu 

Mare  

Şomuzu Mare Vorniceni) Vorniceni Foarte bună Foarte bună 

Şomuzu Mare (Dolheşti) Dolheşti Moderat Moderat 

6 Neagra Neagra (Gura Negrii) Gura Negrii Foarte bună  Foarte bună  

7 Pozen  Pozen (Satu Mare) Satu Mare Moderat Moderat 

8 Suha 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa 

(Ostra) + Botuş 
Stulpicani Bună Foarte bună 

9 Bârnărel Bârnărel (Crucea) Crucea Bună  Foarte bună  

10 Sadău 
Suceava (izv. – cf. Pârâul 

Ascuns) 
Sadău Foarte bună  Foarte bună  

11 Dorna Bistriţa (izv. – cf. Neagra) Dorna Candrenilor Bună  Foarte bună  

12 Băişescu 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa 
(Ostra) + Botuş 

Ostra  Bună Foarte bună 

13 Ciumârni Ciumârni (Găineşti) Găineşti Bună  Foarte bună  

14 Putnişoara  Putnişoara (Strujinoasa) Amonte conf.  Strujinoasa Foarte bună  Foarte bună  

 

Tabelul nr. 69a - Calitatea apei râurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2012,  în raport 

cu nitraţii şi fosfaţii 

Sursa: ANPM, Raport mediu 2012 cap III Apa 

Lac 
Bazin hidrografic 

Stare/potenţial ecologic apă lac 

Nume Tip Fcţ. de nitraţi Fcţ. de fosfaţi 

Rogojeşti acumulare 

Siret 

Bun  Maxim  

Dragomirna acumulare Maxim  Maxim  

Bucecea acumulare Maxim  Maxim  

Solca acumulare Bun  Maxim  

Lala natural Foarte bună  Foarte bună  

 

Tabelul nr. 69b - Calitatea apei lacurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2012, în raport cu 

nitraţii şi fosfaţii 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2012 cap III Apa 

Nr. crt. 
Curs de 

apă 
Corp de apă Secţiune 

Stare/potenţial ecologic 
apă râu 

Fcţ. de  

nitraţi 

Fcţ. de  

fosfaţi 

1 Siret  Siret (Baraj Bucecea – cf. Moldova) Huţani Moderată* Foarte bună  

2 Moldova  

Moldova (izv. –cf. Sadova) Fundul Moldovei Bună  Foarte bună  

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  
Aval G. Humorului 

Bună  Foarte bună  
Baia 

Moldova (cf. Sadova – cf. Suha) 
Amonte C-lung 

Moldovenesc 
Bună  Bună 

3 Suceava  

Suceava (izv. – cf. Pârâul Ascuns) + 

afluenţi 
Brodina Bună  Bună 

Suceava (Mihoveni)  Mihoveni  Bună  Foarte bună  

Suceava (Tişăuţi) Tişăuţi  Bună  Bună 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

177 
 

Nr. crt. 
Curs de 

apă 
Corp de apă Secţiune 

Stare/potenţial ecologic 
apă râu 

Fcţ. de  

nitraţi 

Fcţ. de  

fosfaţi 

4 Bistriţa  

Bistriţa (izv. – cf. Neagra) 
Argestru 

Bună  Foarte bună  
Cârlibaba 

Bistriţa (cf. Neagra – ac. Izvorul 
Muntelui) 

Barnar Bună  Foarte bună  

5 
Şomuzu 
Mare  

Şomuzu Mare (Vorniceni) Vorniceni Foarte bună Foarte bună 

Şomuzu Mare (Dolheşti) Dolheşti Moderat** Moderat*** 

6 Neagra Neagra (Gura Negrii) Gura Negrii Bună  Foarte bună  

7 Pozen  Pozen (Satu Mare) Satu Mare Bun Moderat**** 

8 Suha 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa (Ostra) + 

Botuş 
Stulpicani Bună Foarte bună 

9 Bârnărel Bârnărel (Crucea) Crucea Bună  Foarte bună  

10 Sadău Suceava (izv. – cf. Pârâul Ascuns) Sadău Bună  Bună 

11 Dorna Bistriţa (izv. – cf. Neagra) Dorna Candrenilor Bună  Foarte bună  

12 Băişescu 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa (Ostra) + 

Botuş 
Ostra  Bună Foarte bună 

*Concentraţia maximă a azotaţilor din secţiunea Huţani a râului Siret este 2,958 mg N-NO3/L 

**Concentraţia maximă a azotaţilor din secţiunea Dolheşti a râului Şomuzu Mare este de 4,693 mg N-NO3/L. 
***Concentraţia maximă determinată a fosfaţilor în secţiunea Dolheşti a râului Şomuzu Mare este de 0,498 mg 

P-PO4/L. 

****Concentraţia maximă determinată a fosfaţilor în secţiunea Pozen a râului Pozen este de 0,446 mg P-PO4/L. 

 

Tabelul nr. 69c - Calitatea apei râurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2013, în raport cu nitraţii 

şi fosfaţii 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2013 cap III Apa 

Lac Bazin 
hidrografic 

Stare/potenţial ecologic  

apă lac 

Nume Tip Fcţ. de nitraţi Fcţ. de fosfaţi 

Rogojeşti acumulare 

Siret 

Bun  Maxim  

Dragomirna acumulare Maxim  Maxim  

Bucecea acumulare Moderat* Bun 

Solca acumulare Bun  Maxim  

Lala natural Foarte bună  Foarte bună  

 

Tabelul nr. 69d - Calitatea apei lacurilor din judeţul Suceava, pentru anul 2013, în raport cu 

nitraţii şi fosfaţii 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2013 cap III Apa 

Curs de 

apă 
Corp de apă 

Secţiuni de 

control 

Conc. medii anuale Stare/potenţial 
ecologic apă râu 

NO3
-  

(mg NO3
-

/l) 

PO4
3- 

(mg P/l) 
Fcţ. de  
nitraţi 

Fcţ. de  
fosfaţi 

Siret 
Siret (Baraj Bucecea – cf. 

Moldova) 
Huţani 0,644 0,0096 

Foarte 

bună  

Foarte 

bună  

 

 
Moldova 

Moldova (izv. – cf. Sadova) Fundul Moldovei 0,400 0,006 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  

Aval Gura 
Humorului 

0,799 0,0047 Bună  
Foarte 
bună  

Baia 0,930 0,008 Bună  
Foarte 
bună  

Moldova (cf. Sadova – cf. Amonte C. 0,639 0,005 Bună  Bună 
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Curs de 

apă 
Corp de apă 

Secţiuni de 

control 

Conc. medii anuale Stare/potenţial 
ecologic apă râu 

NO3
-  

(mg NO3
-

/l) 

PO4
3- 

(mg P/l) 

Fcţ. de  

nitraţi 

Fcţ. de  

fosfaţi 

Suha) Moldovenesc 

Suceava 

Suceava (izv. – cf. Pârâul 
Ascuns) + afluenţi 

Brodina 0,556 0,004 Bună  
Foarte 
bună  

Sadău 0,453 0,012 Bună  
Foarte 
bună  

Suceava (Mihoveni)  Mihoveni  0,97 0,01 Bună  
Foarte 

bună  

Suceava (Tişăuţi) Tişăuţi  1,026 0,09 Bună  Moderată 

Bistrița 
Bistriţa (izv. – cf. Neagra) 

Cârlibaba 0,403 0,012 Bună  
Foarte 
bună  

Argestru 0,640 0,007 Bună  
Foarte 

bună  

Dorna 

Candrenilor 
0,678 0,008 Bună  

Foarte 

bună  

Bistriţa (cf. Neagra – ac. Izv. 

Muntelui) 
Barnar 0,525 0,01 Bună  

Foarte 

bună  

Șomuzu 
Mare 

Şomuzu Mare (Vorniceni) Vorniceni 0,621 0,015 
Foarte 

bună 

Foarte 

bună 

Neagra Neagra (Gura Negrii) Gura Negrii 0,499 0,005 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

Suha 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa 
(Ostra) + Botuş 

Stulpicani 0,605 0,010 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

Ostra 0,331 0,006 
Foarte 

bună 

Foarte 

bună 

Bârnărel Bârnărel (Crucea) Crucea 0,572 0,004 
Foarte 

bună 

Foarte 

bună 

Corpuri de apă  puternic modificate 

Pozen Pozen ( Satu Mare) Satu Mare 1,233 0,254 Moderat Moderat 

Şomuzu 

Mare 
Şomuzu Mare (Dolheşti) Dolheşti 1,869 0,143 Moderat Moderat 

 

Tabelul nr. 69e - Concentrații medii anuale de azotaţi şi ortofosfaţi solubili în cursurile de apă, din 

jud. Suceava  în anul 2014  

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2014 cap III Apa 

Tabelul nr. 69f - Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri 

naturale, puternic modificate și artificiale), la nivelul bazinului hidrografic Siret, în anul 2016 

 
 

Bazin 
hidrografic 

Corpuri 

de apă 
(nr.) 

Secțiuni 

monitorizate 
(nr.) 

Substanțe prioritare 

Metale prioritare 
(nr.) 

Micropoluanți organici 
(nr.) 

Siret 3 3 4 35 

Total România 143 95 4 37 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2016 cap III Apa 
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Tabelul nr. 69g - Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații 

mai mari decât SCM (%) pentru anul 2016, la nivelul bazinului hidrografic Siret 

  
 
 

Bazin 

hidrografic 

Secțiuni  de 

monitorizare 

(nr) 

Secțiuni de monitorizare 

cu concentrații mai mari 

decât SCM 

(nr) 

Ponderea secțiunilor de 

monitorizare cu  

concentrații mai mari 

decât SCM (%) 

Siret 3 0 0.00 

Total România 95 3 3,15 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2016 cap III Apa 

 
Monitorizarea substanțelor priopritare din lacuri ( naturale, puternic modificate și 

artificiale), din bazinul hidrografic Siret, în anul 2016, a indicat faptul că nu s-au 

înregistrat concentrații mai mari decât standardele de calitate de mediu (SCM) 

exprimate ca valoare medie anuală (SCM-MA) sau concentraţie maximă admisibilă (SCM-

CMA). 

 
Tabelul nr. 69h - Distribuția numărului de substanțe prioritare monitorizate în lacuri (lacuri 

naturale, puternic modificate și artificiale), la nivelul bazinului hidrografic Siret, în anul 2017 
 

Bazin 
hidrografic 

Corpuri 

de apă 
(nr.) 

Secțiuni 

monitorizate 
(nr.) 

Substanțe prioritare 

Metale prioritare 
(nr.) 

Micropoluanți organici 
(nr.) 

Siret 10 3 4 8 

Total România 169 55 4 22 
 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2017 cap III Apa 

 

Tabelul nr. 69i - Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai 

mari decât SCM (%) pentru anul 2017, la nivelul bazinului hidrografic Siret 

  
 

Bazin 

hidrografic 

Secțiuni  de 
monitorizare 

(nr) 

Secțiuni de monitorizare 
cu concentrații mai mari 

decât SCM 

(nr) 

Ponderea secțiunilor de 
monitorizare cu  

concentrații mai mari 

decât SCM (%) 

Siret 3 0 0 

Total România 55 1 1,82 
 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2017 cap III Apa 

Monitorizarea substanțelor priopritare din lacuri (naturale, puternic modificate și 

artificiale), din bazinul hidrografic Siret, în anul 2017, a indicat faptul că nu s-au 

înregistrat concentrații mai mari decât standardele de calitate de mediu (SCM) 

exprimate ca valoare medie anuală (SCM-MA) sau concentraţie maximă admisibilă (SCM-

CMA). 

Ape uzate. Poluarea cu ape uzate 

Printre sursele majore de poluare a apelor la nivelul municipiului Suceava, în anul 

2011 se număra S.C. ACET S.A. Suceava, având ca domeniu de activitate captarea şi 
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prelucrarea apei pentru alimentare. Emisarul în care au fost evacuate 8,38267 mil.m3 de 

ape uzate este râul Suceava. Poluanţii specifici acestei surse de poluare sunt poluanţi în 

suspensie, CBO5, CCOCr, NH4+, NO2-, NO3-, H2S, fenoli, P total, subst. extr,  

deterg, Cl-, SO42-, Na+, N total, rez filtrat la 105 °C.  Gradul de epurare al apelor 

uzate evacuate a fost de 65%. 

Tabelul nr. 70 - Poluanţii specifici evacuaţi şi gradul de epurare a apelor uzate în anul 2012, 

pentru sursele principale de emisii în apă 
 

Surse de emisii în 
apă  

Domeniu 
de activitate 

Emisar 

Volum  

ape uzate 
evacuate  

(mil. m³) 

Poluanţi specifici evacuaţi 
în emisari 

Eficienţa 

epurării 

(%) 

S.C. ACET S.A. 

Suceava  

Captare şi prelucrare 

apă pentru 
alimentare  

r. Suceava  10,23832 
Subst. cons. de oxigen, 

amoniu, fosfor total 
85 

S.C. ACET S.A. –  

Ag. Fălticeni  

Captare şi prelucrare 
apă pentru 

alimentare 

pr. 

Târgului  
3,13108 

Subst.cons.de oxigen, amoniu, 
azotiţi, deterg, fosfor total, 

sulfuri 

75 

S.C. ACET S.A. –  
Ag. Rădăuţi  

Captare şi prelucrare 

apă pentru 

alimentare 

pr. Temnic  2,89838 Amoniu, sulfuri 85 

S.C. ACET S.A. –  

Ag. V. Dornei 

Captare şi prelucrare 
apă pentru  

alimentare 

r. Dorna  1,19313 Amoniu 75 

S.C. ACET S.A. –  
Ag. Gura Humorului 

Captare şi prelucrare 

apă pentru 

alimentare 

r. Moldova  0,55104 

Subst. cons. de oxigen, susp., 

amoniu, fosfor total, deterg., 

sulfuri,  subst. extr. 

70 

S.C. ACET S.A. –  

Ag. Câmpulung 
Moldovenesc  

Captare şi prelucrare 

apă pentru 
alimentare 

r. Moldova 0,661105 

Subst. cons. de oxigen, susp., 

amoniu, fosfor total, deterg., 
sulfuri,  subst. extr 

85 

S.C. ACET S.A. –  

Ag. Siret  

Captare şi prelucrare 

apă pentru 
alimentare 

pr. 
Negostina 

(afl. r. 

Siret) 

0,29473 

Subst. cons. de oxigen, susp., 

amoniu, fosfor total, sulfuri, 
deterg. 

70 

S.C. ACET S.A. – 

 Ag. Solca  

Captare şi prelucrare 
apă pentru 

alimentare 

pr. Solca  0,06008 
Susp., subst. cons. de oxigen, 
fosfor total, amoniu, deterg., 

azot total, sulfuri, subst. extr. 

65 

S.C. EGGER 
România S.R.L. 

Dorneşti 

Industrie prelucrare 

lemn 
r. Suceava  0,148904 

Susp., subst. cons. de oxigen, 

amoniu, azotiţi, azot total, 

fosfor total, sulfuri, rez. 
Filt.usc. la 105 °C 

70 

S.C. Coca Cola HBC 
România S.R.L. 

Poiana Negri  

Industria alimentară 
r. 

Negrişoara 
0,04646 Azotaţi, azotiţi 95 

S.C. SINAROM 

MINING GROUP 

S.R.L. Iacobeni 

Industria extractivă  r. Bistriţa 0,12338 Susp., mangan 85 

Consiliul Local Putna  
Captare şi prelucrare 
apă pentru 

alimentare 

r. Putna  0,035104 
Susp., subst. cons. de oxigen, 
amoniu, fosfor total, sulfuri, 

deterg., subst. extr. 

40 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2012 cap III Apa 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2013 cap III Apa 

Presiuni semnificative asupra resurselor de apă 

Sursele de poluare difuză a apelor pentru zona analizată sunt reprezentate de 

îngrăşămintele chimice utilizate în agricultură, pesticidele folosite pentru combaterea 
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dăunătorilor, aglomerările urbane şi rurale (din cauza procentelor mici de racordare a 

populaţiei la reţeaua de canalizare) etc. 

Conform Ordinului nr. 1552/2008 al M.M.D.D., care aprobă lista localităţilor pe 

judeţe unde există surse de nitraţi, pe teritoriul judeţului Suceava există 64 de zone 

(localităţi) vulnerabile la poluarea cu nitraţi.  

Sursele de poluare a apelor sunt surse punctiforme şi difuze, care determină în 

principal poluarea cu substanţe chimice a apelor. 

Sursele punctiforme de ape uzate sunt reprezentate de apele menajere, industriale, 

pluviale şi de drenaj care sunt colectate într-un sistem de canalizare şi evacuate în receptor 

natural prin conducte sau canale de evacuare, aportul cantitativ şi calitativ al descărcărilor 

ducând la modificarea calităţii apei emisarului. Principalele cauze ale poluării din acest tip 

de surse sunt degradarea colectoarelor de canalizare şi tehnologiile învechite ale sistemelor 

de canalizare şi epurare menajeră şi pluvială. 

Presiunile semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau 

neepurate în resursele de apă de suprafaţă sunt: 

 

• aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind 

epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori 

echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi 

care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt 

considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de 

asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem 

de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi 

ape pluviale în perioadele cu ploi intense;  

 

 industria:   

- instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale 

(Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi 

Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă; 

- unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare 

peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care 

înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase 

evacuate în mediul acvatic al Comunităţii); 

- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în 

vigoare privind factorul de mediu apă. 

 

 agricultura: 

- fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile 

industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor 

Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă; 
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- fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare 

peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care 

înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase 

evacuate în mediul acvatic al Comunităţii); 

- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în 

vigoare privind factorul de mediu apă; 

În Planul Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România, 

actualizat și aprobat prin HG nr. 859/2016, au fost inventariate la nivel naţional un număr 

total de 2970 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al 

apelor evacuate, din care, ținând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un 

număr total de 1409 surse punctiforme potențial semnificative (626 urbane, 563 

industriale, 106 agricole și 114 alte presiuni de tipul exploatărilor forestiere, 

acvacultură, etc.). 

Ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este reprezentată de aglomerări 

umane, cu cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele de colectare și 

epurare a aglomerărilor urbane potrivit informațiilor oferite de Raportul privind starea  

mediului în județul Suceava (ANPM, 2016).  

Sursele de poluare difuză sunt reprezentate de emisiile care nu sunt descărcate ca 

efluent în apele de suprafaţă prin intermediul unor conducte localizate într-un anumit 

punct. Principiul de propagare al acestor emisii este prin infiltrare în sol sau prin antrenare 

de către precipitaţii în apele de suprafaţă. Principalele surse de poluare cu emisii evacuate 

în mod dispers sunt: îngrăşămintele chimice utilizate în agricultură, pesticidele utilizate 

pentru combaterea dăunătorilor, inexistenţa sistemelor de canalizare în unele aglomerări 

umane din mediul rural, unele activităţi din industrie, traficul auto etc. 

În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu referire 

la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona: 

 aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau 

sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, 

precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme; 

 fermele agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a 

dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 

agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte 

unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative; 

 depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri 

neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate. 

Conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1552/2008, care aprobă lista localităţilor pe judeţe 

unde există surse de nitraţi, pe teritoriul judeţului Suceava există 64 de zone (localităţi) 

vulnerabile la poluarea cu nitraţi, datorită următoarelor cauze: 

        - nu există la nivel de comune platforme de depozitare şi stocare a gunoiului de grajd 

şi a dejecţiilor lichide, cu excepţia oraşului Frasin.  

Potrivit informațiilor oferite de Rapoartele privind starea mediului realizate de ANPM, 

în perioada 2012 - 2013 la nivelul judeţului Suceava, au fost depuse solicitări pentru 
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construirea de platforme de depozitare a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere de 

către localităţile: Todireşti, Gălăneşti, Vicovu de Sus şi Gura Humorului.  

        - există foarte puţine platforme individuale de depozitare şi stocare a gunoiului de 

grajd şi dejecţiilor lichide în gospodăriile micilor producători agricoli; 

        - apele uzate menajere netratate se infiltrează în pânza freatică; 

        - infiltraţii de ape uzate provenite de la bazine vidanjabile neetanşe; 

        - existenţa unui număr mare de closete de tip uscat. 

Presiunile provenite din activităţile agricole sunt dificil de cuantificat. Principalele căi 

de producere a poluării difuze cu nutrienţi sunt: scurgerea pe suprafaţă, scurgerea din 

reţele de drenaje, scurgerea subterană, scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti, 

depuneri din atmosferă şi eroziunea solului. 

Din datele furnizate de către SGA Suceava, în anul 2014, la nivelul județului Suceava 

au fost monitorizate 3 secțiuni de râu din perimetrele ce au fost definite ca zone vulnerabile 

la poluarea cu nitrați, inclusiv secțiunile pentru apele identificate a fi poluate sau susceptibil 

a fi poluate cu nitrați din surse agricole (HG 964/2001 – Directiva 91/691/EEC): râul Pozen 

– Satu Mare; râul Suceava – Mihoveni; râul Moldova – aval Gura Humorului. 

 
Încadrarea în clase de calitate a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi în anul 2014, în judeţul 
Suceava  

 
 

Nr. 
crt. 

Râu Secțiune Corp de apă 

Încadrare 
globală- grupa de 

indicatori 

nutrienţi (N - 
NO3

-) 

Încadrare funcție de NO3
- 

Conc. maximă 
anuală 

(mg N/dm3) 

Conc. maximă 
anuală 

(mg NO3
- /dm3) 

1. Suceava Mihoveni 
Suceava 

(Mihoveni) 
Bună 1,627 6,677 

2. Pozen Satu Mare Pozen Moderată 2,578 11,415 

3. Moldova 
Aval Gura 

Humorului 

Moldova (cfl. 

Suha - cfl.Vier) 
Bună 0,877 3,883 

 

Sursa: ANPM, Raport privind starea mediului 2014 cap III Apa 

 

În urma analizelor efectuate în 2014 s-a constatat că toate sectiunile încadrate în 

categoria zone vulnerabile la nitrați au înregistrat concentrații sub limita maximă 

admisă de 50 mg NO3
- /dm3, respectiv 11,3 mg N /dm3  prevăzută de Directiva 

91/676/CEE. 

 

Calitatea solului 

Solul reprezintă un sistem natural complex, polidispers, eterogen şi poros, situat la 

suprafaţa scoarţei terestre, rezultat prin interacţiunea acesteia cu aerul, apa şi organismele 

vii; acesta determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, 

ca şi calitatea apei, în special a râurilor, lacurilor şi a apelor subterane.   El reglează 

scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru 

diminuarea poluării aerului şi a apei prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, 
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cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte 

substanţe chimice. 

Printre activităţile antropice care dăunează calităţii solului se număra agricultura, 

datorită îngrăşămintelor utilizate, pesticidelor, utilizarea reziduurilor zootehnice; industria, 

din cauza activităţilor miniere, siderurgice, energetice etc. 

Problemele întâlnite în zona periurbană Suceava, dar și în cadrul municipiului, privind 

calitatea solului sunt legate de: 

• eroziunea datorată acţiunii apei - eroziunea de suprafaţă, include mai ales zone 

din Podişul Fălticenilor: Dolhasca, Vultureşti, Forăşti, Preuteşti, Dolheşti dar şi în 

Podişul Dragomirnei: Adâncata, Suceava, Bosanci, Salcea. În aceste suprafeţe sunt 

incluse şi areale încadrate la eroziune  slabă până la foarte puternică. 

• eroziunea de adâncime: se întinde în zona de podiş a judeţului Suceava, mai ales la 

Todireşti, Udeşti, Vultureşti, Preuteşti, Liteni, Gălăneşti, Cornu Luncii. Se remarcă o 

predominare a terenurilor afectate de eroziune în adâncime (ca şi cazul eroziunii în 

suprafaţă) în Podişul Fălticenilor (potrivit Raportului privind protecția mediului în 

județul Suceava, 2017). 

• alunecările de teren: în cadrul lor predomină alunecările stabilizate (20.139ha), mai 

ales în Cacica, Botoşana, Cajvana, Todireşti şi în partea vestică a Podişului 

Dragomirnei spre valea Sucevei la Dărmăneşti şi în Podişul Fălticeni la Udeşti şi 

Fălticeni. Alunecările active (3.284 ha) sunt predominante în Podişul Fălticenilor 

(Preuteşti, rădăşeni, Fălticeni, Forăşti) şi în Podişul Dragomirnei (Adâncata) - potrivit 

Raportului privind protecția mediului în județul Suceava, 2017. 

• compactarea solurilor: acest fenomen este prezent în toate teritoriile comunale 

situate în zona de podiş colectivizată. Fenomenul de tasare contribuie la reducerea 

producţiei prin micşorarea volumului util al porilor prezenţi în masa solului, implicit 

reducându-se volumul de apă util plantelor şi accesibilitatea ei pentru consum. 

Fenomenul se întâlneşte mai ales în Rădăuţi, Siret, Dorneşti, Drăguşeni, Grămeşti, 

Volovăţ, Vereşti, Grăniceşti, dar şi în alte zone ale judeţului, în proporţii variabile 

(potrivit Raportului privind protecția mediului în județul Suceava, 2017). 

• inundabilitatea: se pot deosebi două situaţii şi anume inundabilitatea cauzată de 

râurile mari ale judeţului Suceava (Siret,Suceava, Moldova, Bistrita) în luncile 

proprii, inundabilitate ce afectează de obicei soluri cu un grad redus de fertilitate 

(litosoluri eutrice – prundice; aluvisoluri eutrice şi litice). Aceasta se poate reduce 

parţial prin creşterea numărului de baraje pe râurile mari cu scopul de a regulariza 

debitul cursurilor de apă precum şi acolo unde se impune execuţia de diguri de 

protecţie pentru apărarea construcţiilor. În cea de a doua situaţie se află râurile mici 

din zona piemontană de contact dintre Podişul Dragomirnei şi Obcina Mare, râuri 

tributare mai ales Sucevei, responsabile pentru calamităţile petrecute în ultimii ani 

pe raza comunelor Arbore, Gura Humorului (Voroneţ) şi Solca. Aici condiţiile de relief 

sunt cele care permit pe de o parte precipitaţii abundente într-un timp foarte scurt, 

dar şi o scurgere foarte rapidă a apei din cauza pantei mari a terenului. Viiturile sunt 

mai bruşte şi mai violente, impunându-se redimensionarea podeţelor precum şi 
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evitarea locuirii în zonele afectate. 

O altă problemă ce afectează calitatea solului este legată de managementul deşeurilor 

în zona analizată. În mediul rural, sistemele de colectare, transport şi depozitare existente 

sunt deficitare. Sistemul de colectare selectiva a deşeurilor nu este unul generalizat. 

Cantităţile de deşeuri municipale reciclabile colectate şi valorificate sunt scăzute şi nu 

exista staţii de tratare termică a deşeurilor municipale nepericuloase etc. 

Impactul asupra mediului determinat de existenţa unor depozite de deşeuri neconforme 

este reprezentat de: 

• modificări ale fertilităţii şi ale compoziţiei solurilor; 

• poluarea apelor subterane; 

• poluarea apelor de suprafaţa din cauza scurgerii apei din precipitaţii, ce spală 

suprafeţele depozitelor de deşeuri; 

• poluarea aerului datorită particulelor solide din zona depozitelor neconforme ce sunt 

purtate de vânt. 

 

2.13. Disfuncţionalităţi 

 Din analiza situaţiei existente, se desprind următoarele disfuncţionalităţi: 

▪ Oraşul deţine un număr însemnat de monumente istorice și clădiri cu valoare 

ambinetală care trebuie protejate şi valorificate corespunzător; 

▪ În privinţa fondului de locuinţe existent, el se află în mare parte în proprietate 

particulară şi numai resursele acestora vor schimba situaţia actuală; 

▪ Confort scăzut oferit de locuinţele colective; 

▪ Deficit de dotări complementare locuirii (dotări de sănătate, sport şi agrement, spaţii 

verzi şi servicii diverse); 

▪ Prezența în interiorul orașului a unor mari suprafete de spații verzi care nu pot fi 

amenajate datorită problemelor juridice; 

▪ Spațiile publice sunt amenajate necorespunzător în raport cu potențialul turistic pe 

care îl are orașul; 

▪ Lipsa rezervei de terenuri (terenuri libere proprietatea administraţiei locale) pentru 

dezvoltarea funcţiunilor de interes public; 

▪ Orașul este străbătut de principale artere de circulație (drumuri europene, naționale 

și județene) care favorizează trazitul autovehicolelor de mare tonaj prin interiorul 

acestuia. Șoseaua de centură realizată în zona de vest, care ar trebui să preia o 

mare parte din traficul de tranzit nu a fost încă data în exploatare, determinând 

astfel supra-aglomerarea orașului; 

▪ Pe direcția nord-sud sistemul de circulație este insuficient dezvoltat, acest lucru 
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determinând supra-aglomerarea Căii Unirii (singura arteră de legătură); 

▪ Scăderea atractivității zonei centrale concomitent cu creșterea interesului pentru 

noua zonă comercială (Iulius Mall, Shopping City Suceava). Acest lucru generează o 

presiune suplimentară pentru Calea Unirii, prin creșterea valorilor de trafic. 

▪ Existenta multor intersecţii care creează probleme în trafic; 

 

DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂŢI 

ZONE FUNCȚIONALE ȘI UTILIZAREA TERENURILOR 

• Zona centrală este afectată de traficul de 

tranzit  

 

 

 

 

• Existența unor locuințe și servicii publice 

situate în zone posibil a fi afectate de riscuri 

de alunecări de teren 

• Măsuri insuficiente pentru conservarea 

monumentelor istorice și a construcțiilor cu 

valoare ambientală  

 

• Noi dezvoltări imobiliare haotice în zone 

cu dificultăți de echipare edilitară 

 

  

• Disfuncționalități funcționale, volumetrice 

(implantarea unor construcții mari în zone 

cu locuințe mici) 

• Existența unor platforme industriale în 

curs de transformare în interiorul cărora 

țesutul urban este destructurat 

 

 

• Prezența unor inserții de rezidență în 

zone predominant productive sau destinate 

• Finalizarea lucrărilor la Șoseaua de Centura 

Vest (București – Siret) și  realizarea unei 

artere ocolitoare a municipiului pentru zona de 

est care să preia traficul pe direcția 

(București-Salcea-Botoșani) 

• Impunerea unor restricții și măsuri speciale 

și realizarea unor studii geotehnice  

• Realizarea PUZCP pentru Mănăstirea Sfântul 

Ioan cel Nou de la Suceava și zona adiacentă 

acesteia și a unor proiecte de valorificare a 

potențialului turistic 

• Reglementarea de principiu prin trasarea 

tramei stradale majore, a infrastructurii și 

detalierea modului de construire prin 

reglementări exhaustive 

• Stabilirea unor reglementări clare pentru a 

preîntâmpina apariției unor noi 

incompatibilități funcționale sau volumetrice 

• Realizarea unor zone cu caracter central si 

a unor zone mixte care să revitalizeze zona. 

Dezvoltarea unei trame stradale majore care 

sa creasca gradul de accesibilitate în zonă  

• Formularea unei strategii de restructurare a 

zonelor industriale și dezvoltarea 

infrastructurii de acces 

• Dezvoltarea și extinderea centrelor de 

cartier (poli secundari) care să grupeze și noi 

obiective și dotări publice. Diversificarea și 

modernizarea obiectivelor existente în baza 

studierii cererii populației 

• Realizarea unor operațiuni de urbanizare pe 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

187 
 

DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂŢI 

transportului – CF) 

• Rețeaua obiectivelor de utilitate publică 

necesită realizarea de noi dotări  sau 

diversificarea acestor în funcție de 

necesitățile locuitorilor 

 

 

• Localitatea dispune de o importantă 

rezervă funciară situată în intravilan, sau în 

enclave de extravilan ce nu sunt valorificate 

la potențialul său  

baza unei prioritizări realiste și coordonate de 

un parteneriat public privat  

CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT 

• Traficul de tranzit se realizează prin oraș 

și prin zona centrală, generând disconfort și 

insecuritate pietonilor  

 

• Intersecțiile care generează conflicte în 

trafic 

 

 

• Calea ferată divizează intravilanul 

municipiului Suceava 

 

 

• Insuficiența locurilor de parcare aferente 

obiectivelor publice 

• Starea precară a unor străzi principale și 

secundare  

• Lipsa de amenajare a legăturii pietonale 

dintre zona centrală și Cetatea de Scaun a 

Sucevei 

 

 

 

• Sistemului de transport public este 

• Finalizarea ocolitoarei dde vest și 

rezervarea unor terenuri pentru realizarea 

infrastructurii de perspectivă (șoseaua 

ocolitoare est) 

• Modernizarea intersecțiilor cu principalele 

străzi și implementarea unor măsuri pentru 

calmarea și fluidizarea traficului rutier în 

cadrul zonei centrale 

• Realizarea unor noi traversări peste calea 

ferată, pe direcția nord-sud astfel încât să se 

descongestioneze traficul de pe Calea Unirii 

• Rezervarea de terenuri pentru amenajarea 

de noi parcări publice 

• Reabilitarea infrastructurii rutiere 

 

• Reglementarea statutului juridic al Parcului 

Șipote și amenajarea corespunzătoare a 

acestuia astfel încât să permită accesul în 

siguranță al vizitatorilor Cetății de Scaun a 

Sucevei și a Muzeului Satului Bucovinean. 

• Dezvoltarea sistemului de transport în 

comun axat pe transportul ecologic 

• Dezvoltarea mobilității în oraș bazată pe 

circulația pietonală și pe biciclete 

concomitentă cu scăderea dependenței de 

autoturisme. Amenajarea unei rețele de trasee 
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DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂŢI 

neatractiv și poluant 

• Slaba calitate a circulațiilor pietonale și a 

pistelor pentru biciclete 

pietonale și de biciclete între principalele 

obiective turistice și în interiorul zonei centrale  

ECHIPARE EDILITARĂ 

• Rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare sunt subdimensionate și 

învechite  

• Zonele periferice și noile zone de 

dezvoltare au probleme legate de 

alimentarea cu apă, canalizarea apelor 

uzate și iluminatul public 

• Conductele rețelei de gaze naturale sunt 

învechite 

• Iluminatul public este deficitar și 

ineficient în special pe străzile secundare și 

în zonele periferice 

• Lipsa sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor  

• Extinderea și modernizarea rețelei de apă și 

canalizare 

 

• Realizarea unor studii de fezabilitate  

privind posibilitățile și costurile necesare 

echipării zonelor periferice sau a noilor zone 

de dezvoltare 

• Modernizarea și extinderea rețelei de 

distribuție a gazelor naturale  

• Realizarea unui iluminat modern, mai 

eficient, extins pe toate străzile din municipiu 

• Managementul integrat al deșeurilor în 

municipiul Suceava prin punerea în exploatare 

a gropii de gunoi de la Moara 

MEDIUL NATURAL 

• Calitatea factorilor de mediu este 

afectată de lipsa sistemului de colectarea 

selectivă a deșeurilor 

• Principalele artere de cirulație rutieră 

generează poluare atmosferică și fonică 

extrem de ridicată 

• Lipsa spațiilor verzi de protecție față de 

drumuri, calea ferată, rețelele edilitare și 

cursurile de apă  

 

 

• Existența unor spații verzi sau a unor 

zone libere degradate 

• Implementarea proiectelor tehnice pentru 

realizarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor 

• Realizarea centurilor ocolitoare 

 

• Realizarea unor perdele vegetale de 

protecție de-a lungul drumurilor cu un trafic 

crescut, față de calea ferată, rețelele edilitare, 

cursurile de apă și față de zonele industriale 

• Reabilitarea suprafețelor libere din 

cartierele de locuințe colective, amenajarea 

Parcului Șipote și al Pădurii din proximitatea 

Cetății Șcheia 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

• Existența unor zone cu accesibilitate • Dezvoltarea unor zone mixte în zonele cu 

accesibilitate sporită (zonele de intrare în 
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DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂŢI 

sporită insuficient valorificate 

 

• Se constată o tendință de specializare  a 

activităților economiei pe sectorul comerț și 

o diversitate destul de scăzută pentru 

celelalte sectoare economice 

• Potențial pentru diversificarea activităților 

economice (turism) nevalorificat însă la 

capacitatea sa 

• Existența unor zone industriale echipate 

tehnico-edilitare nefolosite la întreaga lor 

capacitate sau abandonate 

municipiu) 

• Dezvoltarea sectorului serviciilor și în 

special a turismului 

 

 

 

• Realizarea unui proiect integrat de 

valorificare a potențialului turistic  

 

• Conversia zonelor industriale nefuncționale 

și diversificarea activităților din zonă 

EVOLUȚIE DEMOGRAFICĂ 

• Deteriorarea resurselor demografice, prin 

scăderea efectivelor de populație tânără si 

creșterea numărului persoanelor cu vârste 

de peste 65 ani, confirmă accelerarea 

procesului de îmbătrânire demografică  

• Existența unui număr important de 

șomeri sau persoane active neocupate 

• Măsuri pentru susținerea natalității, 

acordarea de locuințe tinerelor familii, acțiuni 

pentru prevenirea migrației 

 

 

 

• Proiecte de dezvoltare comunitară vizând 

grupurile vulnerabile (asigurarea infrastructurii 

de bază, a educației) 

• Realizarea unor programe de recalificare 

profesională, sprijinirea tinerilor antreprenori 
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3. PROPUNERI PRELIMINARE DE AMENAJARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Metodologie de utilizare, modificare şi reactualizare P.U.G 

Planul Urbanistic General al municipiului Suceava şi Regulamentul Local de Urbanism 

aferent acestuia este întocmit conform legislației în vigoare (Legii nr. 350 / 2001 privind 

„Amenajarea teritoriului şi urbanismul”, cu modificările ulterioare, a prevederilor Ordinului 

M.L.P.A.T. nr. 91/1991 cu modificările ulterioare, dar şi a legislației în vigoare specificate în 

anexa la prezentul PUG). Planul Urbanistic General a fost realizat în raport cu prevederile 

metodologiei cadru privind elaborarea P.U.G, dar şi a Regulamentului General de Urbanism 

aprobat prin HGR. nr 525/1996. 

Planul Urbanistic General al municipiul Suceava împreună cu Regulamentul Local de 

Urbanism aferent, odată aprobate de Consiliul Local al municipiul Suceava, va putea fi 

utilizat pentru: 

• Eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; 

• Întocmirea documentațiilor de urbanism  P.U.Z. şi P.U.D.; 

• Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi a programelor necesare aplicării 

acestora; 

• Întocmirea diferitelor planuri de amenajare teritorială. 

Consiliul Local al Municipiului Suceava va urmări în permanență corelarea dezvoltării 

urbanistice în raport cu prevederile prezentului Plan Urbanistic General. De asemenea se va 

urmări corelarea dezvoltării urbane în raport cu prevederile Strategiei de Dezvoltare 

Localăa municipiului Suceava.  

În situația în care apar tendințe de dezvoltare urbană care schimbă în mod esențial 

viziunea de dezvoltare a PUG, sau dacă apar noi condiţionări de dezvoltare, Consiliul Local 

al Municipiului Suceava poate decide anticiparea reactualizării P.U.G. faţă de termenul 

uzual (de 10 ani). 

 

3.2. Studii de fundamentare 

Anterior elaborării acestei etape, au fost întogmite o serie de studii de fundamentare a 

căror concluzii au fost preluate în prezentul meoriu de urbanism. 

Pentru identificarea posibilelor relații ale municipiului Suceava cu localitătile aflate în 

zona sa de influență, a fost elaborat un studiu privind relațiile periurbane ale 

municipiului. Acest studiu a stabilit, în baza unor analize multicriteriale, zona periurbană a 

municipiului Suceava, zonă în care se pot stabili relații de cooperare și în care se pot 

exercita presiuni asupra dezvoltării urbane a municipiului. 

Pentru determinarea problemelor și a posibilităților de dezvoltare ale tramei stradale, 

în directă relație cu evoluția pe ansamblu a localității, a fost întocmit un  studiu privind 

modernizarea circulației și a transportului în comun. Acest studiu a scos în evidență 
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necesitatea modernizării și a dezvoltării unor noi artere de circulație, care să asigure 

coerență structurii urbane. De asemenea, s-a constatat că este necesară diversificarea 

obțiunilor în ceea ce privește transportul, în special prin promovarea mijloacelor de 

transport alternativ (biciclete, transportul în comun ecologic),  în paralel cu reducerea 

numărului de autoturisme care tranzitează orașul. Aceste aspecte au fost reliefate mai bine 

în cadrul  studiului de mobilitate, care a venit să completeze studiul de circulație. 

Studiul de mobilitate a fost gândit ca o strategie de dezvoltare a transportului din 

municipiul Suceava, identificându-se o serie de alternative de intervenție, în directă relație 

cu necesitățile orașului și cu tendințele de dezvoltare ale acestuia. 

Pentru prezervarea patrimoniului construit și natural din municipiul Suceava au fost 

elaborate două studii distincte. 

Studiu privind zonele protejate construite, s-a axat în special pe delimitarea 

zonelor de protecție ale monumentelor istorice, prezente pe teritoriul municipiului Suceava, 

dar și pe identificarea unor construcții sau ansambluri urbanistice (parcelări și / sau 

ansambluri de construcții realizate în aceeași etapă) care merită a fi prezervate sau chiar 

incluse în lista monumentelor istorice. 

Studiul se fundamentează pe analiza morfologică din perspectivă istorică a 

municipiului Suceava şi a vecinătăţilor sale şi aplică principiile stabilite prin Ordinul 

Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (MTCT) nr. 562/20.10.2003 (M. Of. 

nr. 125 bis/11.02.2004) pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare 

şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”. 

Studiu privind zonele protejate naturale s-a orientat în special pe analiza 

spațiilor verzi aflate pe teritoriul municipiului Suceava sau în zona periurbană a acestuia. 

În baza acestei analize au fost identificate o serie de spații verzi care nu pot fi incluse 

in categoria zonelor naturale protejate, dar care totuși poti fi amenajate și prezervate în 

scopul imbunătățirii microclimatului și a calității spațiilor publice. 

O altă componentă importantă care poate influența dezvoltarea municipiului 

Suceava, este infrastructura tehinico-edilitară. Prezența unor magistrale de transport a 

energiei are influență directă asupra soluțiilor de dezvoltare a localității și în același timp 

determină o serie de zone de protecție în care vor exista restricții de construire. 

În cadrul studiului privind infrastructura edilitară majoră, au fost analizate: 

echiparea hidroedilitară, alimentarea  cu  apă, canalizarea  apelor  uzate, instalaţii  de  

încălzire  şi  de  gaze  naturale, instalaţii  electrice, dar și instalaţii  de  telecomunicaţii. 

Studiului geotehnic care a fost realizat în etapa precedentă, a delimitat zonele de 

risc în ceea ce privește construibilitatea. Au fost identificate astfel o serie de zone care 

datorită compoziției solului si a declivității terenului constituie un risc crescut pentru 

realizarea unor construcții. Aceste zone au fost preluate în planșa de reglementări 

urbanistice, în acele zone fiind condiționată construirea de realizarea unor studii 

geotehnice. 
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Această etapă a fost precedată si de realizarea unor studii de fundamentare cu 

caracter consultativ și prospectiv, în care au fost identificate potențialul demografic pe care 

se poate sprijini dezvoltarea localității în următorii 10 ani, dar și bazele economice care 

constituie suportul acestei dezvoltări. Concluziile sondajelor și anchete socio-rubanistice, 

ale studiului privind evoluția activităților economice, ale studiului privind evoluția 

socio-demografică, ale studiului privind evoluția deplasărilor pentru muncă, dar și 

ale studiului privind reconversia forței de muncă prin șcenarii alternative, au fost 

preluate în cadrul acestui memoriu. 

 

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu  

Conform recomandărilor Studiului de fundamentare privind relaţiile periurbane ale 

municipiului Suceava, obiectivele generale ale dezvoltării spaţiale a municipiului Suceava şi 

a zonei sale limitrofe se vor confunda cu cele ale amenajării teritoriului, de care trebuie să 

se ţină seama:  

• dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea 

specificului acestora;  

• îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;  

• gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;  

• utilizarea raţională a teritoriului.  

Planificarea strategică precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu 

respectarea următoarelor principii:  

• dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de 

cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor atât de către populaţie cât şi de 

către agenţii economici ai zonei periurbane;  

• corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului periurban, într-o concepţie 

unitară, îmbinându-se necesităţile de perspectivă ale economiei locale cu asigurarea unor 

condiţii de viaţă cât mai bune în cadrul localităţilor;  

• crearea unei reţele de comunicaţii intermunicipale în special cu municipiile din 

judeţele vecine (îndeosebi cu municipiul Botoşani) în scopul schimbului de informaţii cu 

privire la utilizarea celor mai bune practici în managementul urban sau în cel de proiect;  

• încurajarea unei autonomii locale şi a unui parteneriat în coordonarea şi gestionarea 

dezvoltării durabile a zonei periurbane, prin realizarea programelor şi proiectelor comune, 

în conformitate cu Legea nr.350/2001 şi Legea nr. 351/2001;  

• creşterea competitivităţii teritoriului periurban precum şi corelarea şi integrarea 

politicilor de dezvoltare a zonei periurbane cu politicile de dezvoltare ale judeţului şi ale 

regiunii din care face parte;  

• utilizarea raţională a terenului pentru toate proiectele de dezvoltare din zona 

periurbană atât în baza strategiei şi măsurilor la nivelul amenajării teritoriului, cât şi la 
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nivelul urbanismului operaţional, în baza planurilor de urbanism general al localităţilor, 

actualizate, ca instrumente de planificare spaţială;  

• identificarea nevoilor comunităţilor urbane şi rurale din arealul periurban şi a 

priorităţilor acestora în ceea ce priveşte dezvoltarea;  

• stoparea declinului demografic, asigurarea unei creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi 

integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale;  

• protecţia mediului şi valorificarea superioară a potenţialului natural, deosebit de 

valoros şi variat în acest areal periurban;  

• protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor 

măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor 

construite ale localităţilor;  

• ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivelul acestei zone în dezvoltarea 

economico-socială a teritoriului, determinate atât de condiţiile geografice cât şi de 

particularităţile dezvoltării specifice, care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi 

economice în mod diferit şi inegal;  

• asigurarea publicităţii informaţiilor, intenţiilor şi proiectelor cu privire la dezvoltarea 

zonei periurbane, precum şi informarea consiliilor locale şi a comunităţilor tuturor 

localităţilor componente arealului periuban.  

Dată fiind complexitatea şi varietatea problemelor observate la nivelul arealului 

periurban privind principalele direcţii şi niveluri de dezvoltare economico-sociale au fost 

reţinute câteva opţiuni directoare mai importante şi anume:  

• valorificarea durabilă a resurselor naturale existente, în special a celor agricole, 

silvice, turistice şi hidrografice;  

• restructurarea şi modernizarea infrastructurilor tehnice;  

• dezvoltarea spaţială raţională a tuturor localităţilor existente în acest areal periurban 

şi desfăşurarea controlată a procesului de urbanizare, corespunzător intereselor 

colectivităţilor locale, în strânsă corelare cu dezvoltarea reţelei judeţene şi regionale de 

localităţi, pentru asigurarea unor condiţii de viaţă superioare;  

• conservarea, reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit;  

•  asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale armonioase în profil teritorial, prin 

intervenţii publice şi sprijinirea iniţiativelor private în zonele defavorizate din punct de 

vedere economic şi social.  

Dezvoltarea demografică a devenit o prioritate naţională şi socială în contextul 

documentelor strategice europene privind dezvoltarea resursei umane, mai ales pentru 

atingerea obiectivelor sociale formulate în Strategia Europa 2020. Aceasta presupune o 

politică activă, conştientă şi consecventă a guvernelor, precum şi unificarea şi coordonarea 

acţiunilor tuturor autorităţilor, instituţiilor şi structurilor societăţii civile de nivel central, 

regional şi local. Strategiile naţionale privind dezvoltarea resursei umane reprezintă 

documentele de bază în care sunt formulate direcţii prioritare şi obiectivele în domeniul 
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politicii demografice, care vizează încetinirea ritmului de reducere a numărului populaţiei cu 

o tendinţă de stabilizare pe termen lung şi asigurarea unui capital uman de înaltă calitate, 

în termeni de educaţie, abilităţi, competenţe, dar şi sănătate.  

Țara noastră are o strategie de dezvoltare durabilă pe termen scurt, mediu şi lung, 

2013-2020-2030, care include şi domeniul socio-demografic, pentru care este formulat 

următorul Obiectiv naţional: Crearea unui cadru legislativ, instituţional şi participativ 

modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune socială, promovarea coeziunii 

sociale, egalităţii de şanse şi diversităţii culturale, precum şi pentru gestionarea 

responsabilă a fenomenelor demografice şi migraţiei.  

Principalele domenii de intervenţie prevăzute sunt:  

(i) Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea activă a tuturor actorilor relevanţi 

(instituţii publice, asociaţii patronale sau profesionale, sindicate etc.) şi încurajarea cu 

precădere a acţiunii sociale a organizaţiilor neguvernamentale şi altor formaţiuni ale 

societăţii civile  

(ii) Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin măsuri 

suplimentare celor prevăzute pentru ansamblul populaţiei, favorizând o abordare focalizată 

şi personalizată  

(iii) Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii prin facilitarea accesului femeilor în 

zone economice rezervate tradiţional bărbaţilor, combaterea stereotipurilor de gen, crearea 

unei pieţe a muncii incluzive, inclusiv recalificarea pentru alte ocupaţii a persoanelor 

angajate în industrii care prezintă risc de delocalizare (textile, confecţii).  

(iv) Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii prin extinderea ariei de 

colaborare cu celelalte ţări membre ale UE, schimb de experienţă şi informaţii privind 

legislaţia primară şi secundară, procedurile de lucru, metodologiile de evaluare a 

performanţei în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale, adaptarea formării profesionale la 

noile tehnologii.  

Relaţiile economice periurbane din zona municipiului Suceava se realizează după cum 

arată analiza situaţiei existente cu precădere către localităţile dispuse de-a lungul axelor de 

transport principale şi mai puţin către celelalte localităţi.  

Pentru îmbunătăţirea relaţiilor periurbane economice, dar şi pentru echilibrarea lor în 

teritoriu se recomandă a se avea în vedere măsuri de:  

• realizarea de asocieri ale producătorilor din agricultură;  

• colaborarea între administraţiile pieţelor din municipiul Suceava cu producătorii din 

zona periurbană în sensul încurajării desfacerii produselor lor pe o bază constantă. În acest 

sens se mai recomandă crearea unor centre specializate în achiziţia produselor agricole;  

• stimularea parteneriatelor între producătorii agricoli şi firmele din industria 

alimentară;  

• atragerea investitorilor pentru dezvoltarea de noi capacităţi de producţie îndeosebi în 
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industria alimentară, dar şi în industria lemnului şi a mobilei;  

• formarea unor circuite turistice care să cuprindă obiective din municipiul Suceava şi 

zona sa periurbană;  

• realizarea unor pachete turistice în care să fie promovate circuitele formate în zona 

periurbană;  

• promovarea obiectivelor turistice din zona periurbană şi din municipiul Suceava cu 

ajutorul agenţiilor, dar şi printr-o campanie de marketing;  

• constituirea unui grup de acţiune locală între municipiul Suceava şi localităţile din 

zona sa periurbană care să urmărească şi obiective economice de interes comun. 

Formularea în cadrul grupurilor de acţiune a unor strategii de dezvoltare comună şi a unui 

portofoliu de proiecte prin care să se finanţeze obiective economice de interes comun;  

• atragerea de fonduri nerambursabile de către localităţile din zona periurbană, 

destinate îmbunătăţirii infrastructurii de transport, a celei edilitare şi a celei pentru turism;  

• utilizarea judicioasă a spaţiilor destinate funcţiunilor economice în zona periurbană 

cu respectarea principiului dezvoltării durabile şi de protejare a mediului înconjurător.  

 

3.4. Dezvoltarea activităților 

Recomandările ce privesc dezvoltarea economică a municipiului Suceava se bazează 

pe rezultatele evidenţiate ca urmare a analizei situaţiei economice din perioada recentă. Ele 

privesc atât aspecte referitoare la tendinţa de evoluţie a activităţilor, cât şi modul în care 

sunt utilizate resursele endogene în economia locală.  

În formularea recomandărilor s-a avut în vedere totodată necesităţile de intervenţie 

formulate în cadrul documentelor strategice de la nivel regional, judeţean, local şi sectorial 

şi anume de: Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Nord - Est 2014-2020, Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Strategia de 

Dezvoltare Socială şi Economică a Judeţului Suceava 2011-2020, Strategie Locală de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Suceava 2009 – 2015, Planul Integrat de Dezvoltare 

Urbană al Municipiului Suceava, Strategia de Turism a Municipiului Suceava.  

 Recomandări generale  

• Creşterea competitivităţii economice a mediului de afaceri prin utilizarea mai 

eficientă a potenţialului endogen şi prin corelarea pieţei muncii, a formării profesionale şi a 

sistemului educaţional cu cerinţele de angajare solicitate de agenţii economici;  

• Atragerea de investiţii în economia urbană prin acordarea de facilităţi în cadrul unor 

parcuri industriale, centre de afaceri, centre logistice;  

• Promovarea activă şi continuă a posibilităţilor de investire în economia locală prin 

intermediul structurilor de sprijin al afacerilor, în cadrul misiunilor economice organizate la 

nivel central, dar şi prin utilizarea tehnologiei informaţiei cu impact la scară mare;  

• Cooperarea în cadrul unor asocieri între instituţiile publice, mediul de afaceri şi 
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centrul universitar pentru promovarea activităţilor cu potenţial de clusterizare. Acest 

demers se poate realiza antrenând şi alte comunităţi din judeţ.  

• Cooperarea în scopul susţinerii intereselor economice comune dintre municipiul 

Suceava şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în zona periurbană a oraşului;  

• Sprijinirea mediului de afaceri local în identificarea de noi pieţe de desfacere şi prin 

acordarea de facilităţi fiscale celor aflaţi în dificultate sau care iniţiază afaceri ce utilizează 

produsele locale;  

• Promovarea produselor tradiţionale specifice zonei bucovinene prin organizarea de 

târguri şi evenimente pe plan local, dar şi prin susţinerea producătorilor de a participa în alte 

locuri unde se organizează astfel de evenimente în ţară şi în afara ţării;  

• Gestionarea funcţiunilor economice în teritoriul urban astfel încât să nu aducă 

prejudicii mediului şi nici să afecteze dispunerea şi existenţa altor funcţiuni ale 

municipiului;  

 Recomandări pentru activităţile primare  

• Orientarea activităţilor agricole către legumicultură, această subramură având cel 

mai mare potenţial pentru dezvoltare susţinut prin condiţiile naturale de mediu şi sol;  

• Practicarea agriculturii ecologice;  

• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin implementarea unor procedee 

şi tehnici de obţinere a culturilor moderne;  

• Realizarea de asociaţii de cooperare şi grupuri de producători agricoli împreună cu 

alte comunităţi;  

• Amplasarea unui centru pentru colectare, prelucrare, marketing şi desfacere a 

produselor agricole cu rol de deservire a întregii zone;  

• Modernizarea exploataţiilor agricole prin intermediul măsurilor de finanţare accesibile 

prin PNDR;  

 Recomandări pentru activităţile secundare  

• Atragerea de investiţii pentru extinderea capacităţilor de producţie acolo unde se 

poate şi de implantare a unor noi structuri industriale;  

• Identificarea potenţialilor agenţi economici interesaţi în reutilizarea activelor 

industriale disponibile;  

• Creşterea valorii adăugate a produselor industriale prin implementarea unor 

tehnologii moderne, îmbunătăţite.  

• Sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat între universități/instituții de 

cercetare-dezvoltare și întreprinderi din municipiul Suceava, ce au ca obiectiv dezvoltarea 

tehnologică în industrie;  

• Sprijinirea pătrunderii pe noi pieţe de desfacere a producătorilor din industrie prin 

facilitarea participării la evenimente şi  
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 Recomandări pentru activităţile terţiare  

• Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii pentru desfăşurarea activităţilor 

comerciale;  

• Încurajarea desfacerii în cadrul pieţelor din municipiul Suceava a produselor locale şi 

a celor tradiţionale;  

• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri;  

• Sprijinirea serviciilor de transport ce au o evoluţie de perspectivă în municipiul 

Suceava prin facilitarea unor structuri logistice corespunzătoare;  

• Dezvoltarea şi adaptarea serviciilor de transport în raport cu mediul concurenţial;  

• Susţinerea pentru dezvoltarea în continuare a serviciilor ce asigură organizarea şi 

desfăşurarea de evenimente culturale;  

• Dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării potenţialului turistic local;  

• Crearea unui brand turistic local competitiv în legătură cu patrimoniu cultural, 

religios şi cu evenimentele şi produsele tradiţionale zonei bucovinene;  

• Valorificarea mai eficientă în economie a potenţialului turistic existent prin 

îmbunătăţirea serviciilor prestate în cadrul structurilor de cazare şi prin crearea unor 

facilităţi pentru agrement şi petrecere a timpului liber;  

• Promovarea potenţialului turistic al municipiului Suceava în cadrul evenimentelor de 

profil din ţară şi din străinătate;  

• Dezvoltarea si promovarea turismului de afaceri;  

• Crearea şi promovarea unei oferte turistice pentru circuite specifice zonei 

bucovinene;  

• Reabilitarea si semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice şi a clădirilor ce 

aparţin patrimoniului cultural şi istoric;  

Recomandările privind măsurile ce sunt necesare a fi urmărite pentru dezvoltarea 

economică a municipiului Suceava pot fi susţinute financiar printr-o îmbunătăţire a 

capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale disponibile, prin cooperare permanentă 

între autorităţi şi mediul de afaceri şi printr-o adaptare permanentă a ofertei şi structurii 

actului educaţional la cerinţele pieţei.  

 

3.5. Evoluţia populaţiei. Elemente demografice şi sociale  

3.5.1. Prognoza demografică 

Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei 

categorii principale: elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei 

funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de 

numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific 

al femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; posibilităţile de ocupare a 
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resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de creat, veniturile 

potenţiale pe care le pot oferi acestea; gradul de atractivitate al oraşului ca o consecinţă 

directă a numărului şi calităţii dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradului de echipare 

edilitară a localităţii. 

Raportat la elementele descrise mai sus prognoza demografică pentru municipiul 

Suceava a fost realizată dintr-o perspectivă tendenţială care presupune variaţia mortalităţii, 

fertilităţii şi migraţiei, în sensul menţinerii aceloraşi tendinţe specifice perioadei 2004 – 

2011. Prognoza demografică realizată pe grupe mari de vârstă, în această variantă, pentru 

oraşul studiat este redată în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 12  - Estimarea structurii pe vârste a populaţiei municipiului Suceava - 3 variante de 

evoluţie 

Varianta medie 

Populaţia 0 – 14 ani Populaţia 15 – 64 ani 
Populaţia 65 ani şi 

peste 
Total 

2011 2025 2050 2011 2025 2050 2011 2025 2050 2025 2050 

15560 8188 5347 81136 78083 67724 9986 13580 16040 99851 89111 

Varianta optimistă 

Populaţia 0 – 14 ani Populaţia 15 – 64 ani 
Populaţia 65 ani şi 

peste 
Total 

2011 2025 2050 2011 2025 2050 2011 2025 2050 2025 2050 

15560 8586 6078 81136 81883 76991 9986 14241 18234 104710 101303 

Varianta pesimistă 

Populaţia 0 – 14 ani Populaţia 15 – 64 ani 
Populaţia 65 ani şi 

peste 
Total 

2011 2025 2050 2011 2025 2050 2011 2025 2050 2025 2050 

15560 7973 4878 81136 76037 61794 9986 13224 14635 97234 81307 

După cum se observă populaţia totală a oraşului va scădea în varianta medie, până 

în 2025, cu 11,6%  faţă de anul 2011 şi cu 35,3%  până în anul 2050. Dacă se păstrează 

trendurile demografice din ultimii ani, în toate variantele de prognoză populaţia din 

Suceava scade (vezi figura 40), dar cea mai mică scădere se va înregistra în varianta 

optimistă în orizontul anului 2025, când va ajunge la 104710 locuitori, iar scăderea ar fi de 

maxim 3,4% .  

Cea mai accentuată scădere de populaţie ar avea loc după scenariul pesimist 

evolutiv pentru anul 2050, când scăderea s-ar situa în jurul valorii de 42% faţă de anul 

reper 2011. Această scădere accentuată se datorează reducerii numărului de copii corelată 

cu accelerarea fenomenului de îmbătrânire demografică.  
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Până în anul 2025, în toate variantele prognozate, se constată o scădere a 

populaţiei tinere 0-14 ani între 53-55% şi o creştere a populaţiei în vârstă de peste 65 de 

ani între 17-20%. Această scădere a populaţiei tinere se datorează unui nivel redus al 

fertilităţii, prin care generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi ratelor de mortalitate 

superioare natalităţii, explicabile prin numărul din ce în ce mai mare de bătrâni comparativ 

cu cel al copiilor. Scăderea populaţiei tinere se va resimţi pe piaţa forţei de muncă, 

populaţia cu vârste între 15-64 ani fiind diminuată în toate scenariile. Deoarece populaţia 

tânără reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone, ponderea scăzută a 

acesteia poate reprezenta un factor restrictiv al dezvoltării. Totodată o scădere în viitor a 

ponderii populaţiei tinere ar necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de învăţământ, 

de cultură, ceea ce s-a şi întâmplat în unele unităţi administrativ teritoriale. 

Aceste analize surprind o serie de fenomene demografice negative care ar putea 

afecta evoluţia populaţiei oraşului Suceava în perioada prognozată. Cele mai importante 

sunt: scăderea ponderii populaţiei tinere şi accelerarea procesului de îmbătrânire 

demografică. Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie să se 

bazeze stimularea natalităţii şi pe relansarea economică. 

Figura nr. 43 - Evoluţia proiectată a populaţiei municipiului Suceava până în anul 2050 

 

Sursa primară de date: INSSE, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2050 

Creşterea  populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste conduce la nevoi ridicate în 

ceea ce privesc serviciile de sănătate şi asistenţă socială şi la creşterea cheltuielilor sociale 

datorită presiunii acestei categorii de populaţie asupra populaţiei active.  

Acest fapt susţine necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale 

îmbunătăţirea potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului 

de ocupare a forţei de muncă:  

➢ susţinerea natalităţii prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere 

de a se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de 

naştere şi creştere a copiilor,  

➢ facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii,  

➢ creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere,  
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➢ asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de 

asistenţă socială,  

➢ stimularea încadrării în muncă a tinerilor,  

➢ diversificarea ofertei de locuri de muncă, a activităţilor economice şi instituirea 

unor programe de formare şi reconversie profesională,  

➢ creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor programe 

destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor,  

➢ îmbunătăţirea nivelului de instruire şi a abilităţilor profesionale şi tehnice în 

vederea asigurării unei forţe de muncă adaptabilă la cerinţele pieţei,  

➢ promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care 

încep să administreze o afacere. 

 

3.6. Organizarea circulaţiei  

Din punctul  de vedere al circulatiei rutiere, principalele probleme ale actualizarii 

acestui P.U.G. au fost ridicate de: 

o propunerea unor extinderi de intravilan în corelare cu prevederile 

documentatiilor urbanistice aprobate de la avizarea vechiului PUG si pâna în 

prezent; 

o eliminarea disfunctionalitatilor sau diminuarea efectelor acestora. 

Obiectivele majore urmărite de organizarea circulaţiei sunt: 

- racordarea la extravilan a reţelei generale de circulaţie, 

- asigurarea circulaţiei  în zone (subzone) prin artere şi străzi de diferite 

categorii funcţionale, 

- Parcaje, 

- Intersecţii de circulaţie 

- Pasaje denivelate 

- Circulaţia pietonilor şi a bicicliştilor 

În urma consultarilor cu administratia locala si în masura datelor avute la dispozitie 

au fost propuse o serie de masuri. Acestea au la baza legislatia în vigoare . 

Etapa de prognoză pentru care au fost focute propunerile este anul 2025. 

Drumurile nationale si judetene îsi pastreaza categoria functionala din care fac parte,  

fiind  considerate continue în traversarea localitatii, servind totodata si ca strazi principale. 

Proiectarea intersectiilor noi si amenajarea celor existente se va face tinându-se 

seama de fluxurile de circulatie, de relatiile dintre curentii de trafic, de conditiile de 
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vizibilitate si de siguranta a circulatiei, amenajarea cailor de acces la drumurile publice 

facându-se cu acordul prealabil al administratorului drumului public si al politiei rutiere. 

În zonele de extindere a intravilanului, configuratia tramei stradale si a tuturor 

acceselor rutiere vor fi stabilite în documentatiile urbanistice care vor detalia prevederile 

Planului Urbanistic General, fiind recomandate solutii care sa nu limiteze accesibilitatea in 

zonele învecinate. 

Se impune cu prioritate identificarea de terenuri pentru amenajarea de noi parcaje, 

mai ales la dotarile existente si obiectivele de interes turistic (inclusiv pentru 

autocare/microbuze) si impunerea asigurarii locurilor de parcare/garare la constructiile noi, 

conform Regulamentului General de Urbanism. 

 Asigurarea suprafețelor necesare dezvoltarii infrastructurii de transport, inclusiv 

zonele de protecție aferente.  

Având în vedere creşterea blocajelor în trafic, este absolut necesară reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de străzi urbane, pentru evitarea concentrărilor excesive de trafic, 

scurtarea distanţelor de parcurs între zonele funcţionale ale oraşului, precum şi eliminarea 

blocajelor în punctele de acces către oraş. 

Absenţa sau calitatea scăzută a zonelor pietonale şi a pistelor pentru biciclete, obligă 

pietonii şi bicicliştii să utilizeze partea carosabilă a drumurilor publice, destinată deplasării 

autovehiculelor. 

Apare necesitatea unei mai bune vascularizari a retelei de strazi prin proiectatrea 

unor noi trasee care sa micsoreze traficul din zona centrala a municipiului pentru 

asigurarea circulaţiei orăşeneşti de mare volum şi viteză corespunzătoare. 

Accentul va fi pus pe promovarea transportului în comun precum şi pe promovarea 

formelor nepoluante de transport (pietonal, biciclistic) şi a celor cu impact de mediu redus 

prin natura sursei de energie (ex. electrică) sau prin tehnologie performantă de diminuare 

a emisiilor. 

De asemenea, se va optimiza traficul auto existent şi viitor. Se vor reloca fluxurile de 

trafic şi zonele de staţionare atât prin elemente de infrastructură noi şi ajustarea celor 

actuale cât şi prin instituirea de reguli de restricţie sau condiţionare selectivă a accesului 

sau staţionării, în scopul degajării zonei centrale şi a zonelor rezidenţiale şi eliminarea din 

intravilan a traficului rutier de tranzit şi periferizarea structurilor care atrag trafic auto 

ridicat.  

De asemenea, se va moderniza şi amenaja infrastructura de transport pentru a 

reduce impactul de mediu al utilizării ei şi va fi promovat transportul intermodal. 

În urma analizei situaţiei actuale a circulaţiei rutiere în Municipiul Suceava s-au 

constatat ca necesare următoarele proiecte:  

1. Propuneri de amenajare a următoarelor intersecţii în vederea îmbunătăţirii 

nivelului de utilizare a capacităţii şi  a nivelului de serviciu pentru următoarele 
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intersecţii: 

– Bd. 1 Decembrie 1918 – Calea Obcinilor – amenajare cu sens giratoriu; 

– Bd. 1 Mai – str. Universitatii  - amenajare cu sens giratoriu; 

– Bd. 1 Mai – str. Marasesti - amenajare cu sens giratoriu; 

– Bd. 1Mai – str. Mihai Viteazul - amenajare cu sens giratoriu; 

– Calea Uniri – str. Gheorghe Doja –str. 22 Decembrie – str. Cuza Voda; 

– Str. Zorilor – str. Scurta – eliminare insula triunghiulara; 

– Str. Leca Morariu – la Alimentara Areni - amenajare cu sens giratoriu; 

– Str. Marasti – str. Mihai Eminescu – canalizarea circulatiei si trotuar; 

– Str. M. Viteazul–str. M.Eminescu–str. N. Balcescu - reamplasare 

giratoriu; 

– Str. Vasile Alecsandri – str. Armeneasca - amenajare cu sens giratoriu; 

– Str. Vasile Alecsandri– str. Petru Rareş– canalizarea circulariei ; 

– Str. Traian Vuia – str. Nicolae labis - amenajare cu sens giratoriu; 

– Str. Alea Unirii – str. Traian Vuia – reamenajare cu sens giratoriu; 

– Str. Gheorghe Doja – str. Jean Bart – semaforizare; 

– Str. Cuza Vodă cu străzile colectoare din noile cartiere Lanişte şi 

Tinereţii; 

– Str. Gheorghe Doja – str. Mircea Damaschi ; 

– Str. Cuza Vodă – Calea Burdujeni; 

– Str. Petru Rareş – str. Kogălniceanu;  

2. Lărgirea la 4 benzi şi cu spatiu verde median a str. Sofia Vicoveanca, arteră de 

penetrație pe DN 2; 

3. Lărgirea la 4 benzi a str. Cuza Vodă, de la intersectia cu calea Burdujeni spre 

aeroportul Salcea; 

4. Lărgirea la 4 benzi str. Cernauti intre sensul giratoriu si podul peste raul 

Suceava, care presupune si lungirea pasajului inferior cu calea ferata; 

5. Lărgirea la 4 benzi a podului peste raul Suceava; 

6. Lărgirea la 4 benzi str. Grigore Alexandru Ghica, de la podul peste raul Suceava 

pana la intersectia cu varianta ocolitoare; 

7. Lărgirea la 4 benzi pasarela Itcani str. Grigore Alexandru Ghica 

8. Separarea fizica cu borduri denivelate sau separatori de sens a sensurilor de 

circulatie de pe arterele: Calea Unirii, Traian Vuia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. 1 

Mai, Str. Ştefan cel Mare, Str. Ana Ipătescu, Calea Burdujeni , Calea Obcinilor, 

Str. Mărăşti; 

9. Implementat pe toate strazile cu circulatie intensa care au patru benzi, sistemul 
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de protectie a pietonilor cu insule de separare si dirijare; 

10. Implementarea sensurilor unice pe strazile propuse in studiul de circulatie 

INCERTRANS  

11. Pasaj suprateran pentru pietoni si garduri de protectie la Bazar; 

12. Realizarea de parcaje subterane în următoarele zone: 

– Parcare subterană Stadionul Areni; 

– Parcare subterană Policlinica centrala; 

– Parcare subterană cartier Obcini – incinta bloc 1; 

– Parcare subterană cartier Obcini – incinta bloc 2; 

– Parcare subterană intrarea Obcini; 

– Parcare subterană strada Zorilor, lângă blocul Albina; 

– Parcare subterană Liceul alimentar; 

– Parcare subterană cartier Zamca – incinta blocuri; 

– Parcare subterană MPO Mărăşeşti; 

– Parcare subterană Parcul Stefan cel Mare peste drum de BCR ; 

– Parcare subterană Prefectură; 

– Parcare subterană zona Autogarii Suceava; 

– Parcare subterană Dom Polski 

– Parcare subterană Gara Burdujeni 

– Parcare subterană la intersecţia str. Calea Unirii cu str Calea Burdujeni; 

13. Parcaje la nivelul terenului: 

–  Intersecţia dintreB-dul. 1 Decembrie 1918 şi Calea Obcinilor (după 

amenajarea sensului giratoriu); 

–  Parcaje în incinte delimitate de  blocurile de locuinţe; 

–  Parcaje de-a lungul noilor străzi prevazute cu sens unic; 

14. Parcaje supraterane de tipul P+n: 

– Primaria Suceava; 

– str. Universităţii (zona CEC); 

– Piaţa Mare; 

– str. Ana Ipătescu (zona dintre Magazinul Bucovina şi BRD); 
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– Peste drum de piata Burdujeni – lângă biserica Sf. Andrei; 

– Piaţa Mică pe locul fostului patinoar delimitat de blocurile de locuinţe.; 

15. Parcări rezidențiale în zona străzilor:  

– Str. Gavril Tudoraş, Str. Victoriei, Bd. George Enescu, Str. Narciselor, 

Str. Mărăşti; 

16. Realizarea a 5 centre tip „Parchează și călătorește” („Park and Ride/Bike”) 

(noduri de interschimb), la intrarea în oraș, pe traselul principalelor drumuri 

națioanle de access (E58 și E85) și spre localitățile generatoare de navetism 

spre și dinspre Suceava; 

17. Eliminarea traficului de mare tonaj din zona centrală prin reactualizarea 

traseelor permise și a interdicțiilor și prin realizarea  unui Plan al serviciilor de 

livrare cu detalierea principalelor trasee și perioade de livrare permise 

transportului de marfă. Dezvoltarea unui Plan al Serviciilor de Livrare în oraș în 

parteneriat cu mari agenți economici (din oraș și zona limitrofă) și cu 

transportatorii de marfă, pentru a îmbunătății eficiența livrărilor către și în oraș. 

Plan deplasări transport marfă – pentru arterele permise transportului de marfă 

și pentru restricțiile acestuia în oraș). 

18. Realizarea a 2 centre de consolidare a mărfurilor (centre de distribuție) – 

relizarea distribuței prin preluarea mărfurilor de pe tiruri, pe mijloace de 

transport de mică capacitate/durbaile (furgonete, biciclete cargo) sau prin calea 

ferată (tramvai-tren); 

19. Semafor cu comandă manuală pentru pietoni (în locul limitatoarelor de viteză): 

– La trecerile pentru pietoni de la Spitalul județean , Policlinica; 

20. Alveole pentru staţiile de transport în comun: George Enescu, Str. Mărăşti, str. 

Mihai Eminescu, str. Jan Bart, Vasile Alecsandri, Calea Burdujeni; 

21. Transformarea Aleei Dumbrăvii şi a str. Mitocelului din străzi de categoria IV în 

străzide categoria III, cu două benzi de circulaţie (arteră colectoare); 

22. Înființarea unui Centru de Mangement al Traficului, care să funcționeze pe baza 

unui sistem inteligent de control al traficului, pentru a reduce congestiile și 

poluarea prin reglarea timpilor de semaforizare funcție de volumul traficului, în 

același timp acordând prioritate la intersecții și semafoare transportului public, 

mersului pe jos și cu bicicleta; 

23. Reamenajarea și extinderea rețelei actuale pentru biciclete, având în vedere 

realizarea de piste sau benzi pe partea carosabilă și pietonală și de asemenea, 

conectarea zonelor rezidențiale cu centrele de interes ale orașului; 

24. Artera de legatura rutiera noua pe partea de sud-est intre DN 2 (str. Sofia 

Vicoveanca) si DN 29, pentru eliminarea factorilor de degradare a carosabilului, 
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de generare a ambuteiajelor, de poluare a aerului, care ar conduce  la   

descongestionarea reţelei rutiere din zona rezidenţială prin devierea traficului 

de tranzit (uşor şi greu) şi să elimine traficul greu de pe reţeaua rutieră a 

municipiului. Aceasta artera corespunde planurilor de dezvoltare zonala 

existente pentru zonele Tătăraş, Lanişte, Tinereţii, Dumbrava, care prevăd 

apariţia de noi cartiere rezidenţiale, în etapa de prognoză pentru anul 2025.  

Artera traversează râul Suceava peste un pod nou, până la intersecţia cu str. 

Energeticianului, apoi urmează traseul acesteia şi al altor străzi existente, 

traversează calea ferată pe un pasaj nou, ajungând în noul cartier Lanişte. Pe 

varianta propusă este necesar a se amenaja 3 noduri rutiere, 2 pasaje 

denivelate (1 cu DJ 208A, 1 cu CF 500) și un pod peste râul Suceava. Lungimea 

variantei este de cca. 7,5 km, iar viteza de proiectare de 80 Km/h. Varianta 

face posibil ca traficul greu în tranzit să fie eliminat din zona stradală a 

municipiului, având în vedere că varianta vest de ocolire a municipiului este în 

curs de finalizare; 

O arteră de circulaţie (strada de categoria III-a), cu două benzi de circulaţie 

care pleaca din zona prevazuta a se dezvolta  pe partea dreapta a strazii Sofia 

Vicoveanca si să preia o parte importanta din fluxurile de trafic generate de 

artera principal a orasului formata din strazile 1 Decembrie 1918, 1Mai, Stefan 

cel Mare , Ana Ipatescu, urmand traseul până la strada Mitropoliei apoi la 

intersecţia cu str. Mirăuţilor, de unde traverseaza raul Suceava pe un pod nou  

si se intalneste cu strada Energeticianului apoi cu artera ocolitoare de traffic 

greu prezentata mai sus.; 

Artera de legatura (strada de categoria III-a) intre strada Cuza  Voda (DN 29) 

care pleaca de la intersectia prevazuta cu strada Constantin Sofroni spre  

padurea Adancata urmarind pe cat se poate trasee de drumuri de pamant sau 

pietruite existente si care se racordeaza la drumul national DN 29A  la limita 

lizierei a padurii Adancata  Aceasta artera va elimina traficul greu de pe stra 22 

Decembrie.  

25. Artere de circulatie pe malurile  (splaiul) raului Suceava care sa  contribuie la o 

mai buna vasculatizare a circulatiei intre cartierele Itcani si Burdujeni, 

modernizand drumurile neamenajate existente, punand in valoare potentialul 

turistic, sportiv si de agrement din lunca raului Suceava; 

27. Extinderea și completarea tramei stradale în zona industrială (inclusiv realizarea 

de străzi în lungul malurilor răului Suceva) și în zonele rezidențiale periferice 

(Burdujeni Sat, Tătărași și Ițcani) 

28. Legatura directa noua cu comuna Scheia, din stradra Zamca spre drumul 

26. Realizarea unei noi legături între partea de nord și partea de sud a orașului 

printr-un pod/pasaj rutier, pietonal și de biciclete, peste râul Suceava și calea 

ferată 
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comunal DC74, care contribuie la descongestionarea traficului rutier de pe 

strazile George Enescu si Calea Obcinilor si scurteaza distantele; 

29. Extinderea si modernizarea traseelor pietonale turistice la monumentele 

istorice; 

      Alte măsuri pentru îmbunătăţirea viabilităţii rutiere constau în:  

- Modernizarea infrastructurii stradale urbane prin  reabilitarea următoarelor 

străzi (conform Proiectului depus de Primăria Suceava „Reabilitare strazi, 

poduri si pasaj” – in cadrul Programului Operational Regional cu finantare 

nerambursabila):  

o Strada Traian Vuia; 

o Strada Cernauti; 

o Strada Ggrigore Alexandru Ghica; 

o Bulevardul George Enescu; 

o Strada Marasti; 

o Strada Mihai Eminescu; 

o Strada Plevnei; 

o Strada Calea Unirii; 

o Strada Cuza Voda; 

o Strada Universitatii; 

- Reabilitarea urmatoarelor poduri si un pasaj, in cadrul aceluias proiect de mai 

sus: 

o Pod pe strada Cernauti peste raul Suceava din cartierul Itcani: 

o Pod Cuza Voda 

o Popd Plevnei pe strada Plevnei 

o Pasaj superior pe strada Grigore Alexandru Ghica, peste liniile de cale 

ferata; 

- Imbunatatirea starii de viabilitate a  străzilor care prezintă carosabil degradat, 

prin lucrari de intretinere curenta si periodica: 

o Reparatii imbracaminti asfaltice strazi; 

o Covoare asfaltice 20 strazi; 

o Balastare strazilor slab pietruite sau din pămant; 

- Reabilitarea trotuarelor şi aleilor pentru circulaţia pietonală  cu pavele din 

beton, pe  strazile unde acestea au degradări importante sau lipsesc. 
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 Alte măsuri care vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor şi infrastructurii 

de transport în municipiul Suceava sunt următoarele:  

▪ amplasarea de indicatoare şi hărţi turistice ale zonei pe principalele artere de 

circulaţie, precum şi de indicatoare şi panouri turistice în vederea direcţionării 

turiştilor către atracţiile turistice din municipiu şi din zona metropolitană; 

▪ implementarea în Gara Suceava a sistemului de semnalizare/orientare către 

mijloacele de transport de legătură şi atracţii turistice ale oraşului şi ale zonei 

înconjurătoare,  

▪ modernizarea Aeroportului Internaţional Salcea;  

▪ alinierea la standardele de securitate internaţională a Aeroportului 

Internaţional Salcea; 

▪ Alinierea la standardele europene a terminalului de pasageri; 

▪ Creşterea capacităţii de plecare / sosire în Aeroportul Salcea pe curse interne 

şi internaţionale pentru a corespunde creşterii traficului de afaceri şi turism în 

zonă; 

▪ introducerea unor linii speciale de transport în comun între aeroport şi centrul 

municipiului Suceava,  

▪ realizarea unui centru intermodal care să ofere posibilitatea de transferare a 

mărfurilor între cele 3 căi de transport - aerian, rutier şi pe cale ferată.  

Etapizarea propunerilor de măsuri pentru organizarea circulației 

În concordanță cu dezvoltarea urbană, evoluția traficului rutier și resursele 

financiare, informativ,  propunem următoarele etape de realizare a propunerilor de măsuri 

pentru organizarea circulației în municipiul Suceava: 

 Etapa I:  2014 – 2020 

❖ Proiectele de la punctele: 1; 2; 3; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 

20; 22; 27.  

1. Amenajarea intersecţiilor; 

2. Lărgirea la 4 benzi a  str. Sofia Vicoveanca; 

3. Lărgirea la 4 benzi a  str. Cuza Vodă; 

8 Separarea fizică a sensurilor de circulaţie pe arterele principale; 

9 Implementarea sistemului de protecţie a pietonilor cu insule; 

10 Impelementarea sensurilor unice; 

11 Pasaj suprateran pentru pietoni si garduri de protectie la Bazar; 

12 Realizarea de parcaje subterane; 

13 Parcaje la nivelul terenului; 

15 Parcări rezidențiale în zona străzilor; 
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16 Realizarea a 5 centre tip „Parchează și călătorește” („Park and 

Ride/Bike”); 

17 Eliminarea traficului de mare tonaj din zona centrală; 

18 Semafor cu comandă manuală pentru pietoni ; 

19 Alveole pentru staţiile de transport în comun; 

20 Transformarea străzi de categoria IV în străzide categoria III; 

22  Reamenajarea și extinderea rețelei actuale pentru biciclete; 

27  Extinderea si modernizarea traseelor pietonale turistice. 

 Etapa II:  2021 – 2025 

❖ Proiectele de la punctele:  14; 21; 23; 24; 25, 26 

14 Parcaje supraterane de tipul P+n; 

21 Înființarea unui Centru de Mangement al Traficului; 

23 Artera de legatura rutiera noua pe partea de sud-est intre DN 2 (str. 

Sofia Vicoveanca) si DN 29, DN 29A; 

24 Artere de circulatie pe malurile  ( splaiul ) raului Suceava; 

25 Realizarea unei noi legături între partea de nord și partea de sud a 

orașului printr-un pod/pasaj rutier, pietonal și de biciclete, peste râul 

Suceava și calea ferată; 

26 Legatura directa noua cu comuna Scheia, din stradra Zamca spre 

drumul comunal DC74  

 

3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcţională 

3.7.1. Zonificarea funcţională a municipiului Suceava conform PUG  

În cadrul Planului Urbanistic General au fost stabilite suprafeţele de teren care vor 

alcătui intravilanul localității.  

Reconfigurarea limitelor intravilanului a rezultat din necesități de relaționare la 

teritoriul administrativ al municipiului Suceava și de raportare la realitățile din teren. Astfel, 

au rezultat zone în care au fost necesare restrângeri ale limitei teritoriului intravilan 

datorită faptului că aceasta depășea granița teritoriului administrativ. De asemenea  există 

și zone unde a fost nevoie de extindere a teritoriului intravilan datorită noilor tendințe de 

dezvoltare ale localității.  

Tendințele de dezvoltare ale localității au fost reflectate de numărul mare de 

documentații de urbanism, realizate în intervalul 2009-2015, în care se solicita 

introducerea în intravilan a unor importante suprafețe de teren. 

Au existat și zone unde, extinderea intravilanului a fost realizată la cererea 
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autorităţilor locale ca urmare a solicitărilor populaţiei de a construi locuinţe unifamiliale şi 

spaţii destinate activităţilor de comerţ, servicii şi mică producţie.  

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al municipiului Suceava este de 5178,14 

ha., conform planurilor de la Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava.  

Conform noilor reglementări PUG, suprafața teritoriului intravilan ocupă o pondere 

de 66,72% din total suprafață administrativă. Pentru terenurile aflate în extravilan, 

ponderea cea mai însemnată o au suprafețele cu destinație agricolă, care reprezintă 

22,81% din total teritoriu administrativ.  
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Tabelul nr. 13  - Bilanţul teritoriului administrativ al municipiului Suceava 

Nr 

Crt 

FOLOSINŢA 

TERENULUI 

PUG 1999 PUG 2019 

Supraf. Total % Supraf. Total % 

1. TERITORIU 

INTRAVILAN, 

din care: 

 3525,20 67,49  3454,62 66.72 

 1.1. Trup 

principal 

 

3525,20 

  3438,90   

 1.2. Trup nord    15,72   

 Intravilan in 

afara Teritoriului 

Administrativ * 

367,20*      

2. TERENURI 

FORESTIERE 

    504,30 9,73 

3 TEREN 

AGRICOL 

    1181,50 22,82 

 3.1. Arabil    1018,27   

 3.2. Păşune     84,02   

 3.3. Fâneţe    79,21   

 3.4 Livezi       

4. ALTELE    37,72 0,73 

 Ape    0,65  

 Drumuri     36,96  

 Curti - construcţii      

 Neproductiv     0,11  

 TOTAL TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

5223,05 100,00  5178,14 100,00 

 Notă :   

* Suprafețe care nu se raportează la Teritoriul Administrativ al Municipiului Suceava, datorită 

faptului că se află în afara acestuia. 
 

Până la reglementarea situației administrative, suprafețele de teren reglementate 

pe alte teritorii decât cele aflate în limitele teritoriului administrativ, nu pot fi raportate la 
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suprafața totală a localității.  

Conturarea zonelor funcţionale propuse a pornit de la situaţia existentă căreia i-au 

fost aplicate modificări în funcţie de tendinţele şi de necesităţile de dezvoltare viitoare. 

 

3.7.2. Zone funcţionale propuse 

Bilanţ teritorial 

Pentru elaborarea bilanţului teritorial al municipiului Suceava s-a ţinut cont de datele 

puse la dispoziţie de Oficiul Judeţean de Cadastru şi de măsurătorile rezultate din 

prelucrarea digitală a datelor privind zonele funcţionale din teritoriul intravilan.  

Pentru situaţia existentă s-au luat în calcul suprafeţele de teren intravilan la momentul 

realizării documentaţiei Plan Urbanistic General Municipiu Suceva, aprobat în anul 1999. 

În continuare sunt prezentate tabele sintetice privind situaţia terenurilor pe categorii de 

folosinţă la nivelul teritoriului administrativ şi bilanţul zonelor funcţionale din intravilanul 

localității (situaţia existentă şi propusă). 

Tabelul nr. 14  - Bilanţulul teritorial al  zonelor fucţionale din intravilanul municipiului Suceava  

   

ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

SUPRAFATĂ (ha) % 

Existent * 

Propus 

(existent 
menținut 

+ nou 

propus) 

Existent* Propus 

ZCP– ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ - 6,13 - 0,18 

 
ZCP.1. Zona construită protejată - PIAȚA 

CENTRALĂ  
- 1,90 - 

0,06 

  
ZCP.2. Zona construită protejată - 

CURTEA DOMNEASCĂ 
- 1,37 - 

0,04 

 
ZCP.3. Zona construită protejată - STR. 

PETRU RAREȘ 
- 0,23 - 

0,01 

 
ZCP.4. Zona construită protejată - STR. 

MIHAI VITEAZUL  
- 0,56 - 

0,02 

 
ZCP.5. Zona construită protejată - PIAȚA 

ARENI 
- 0,83 - 0,02 

 
ZCP.6. Zona construită protejată - STR. 

AUREL VLAICU, IȚCANI 
- 1,24 - 

0,04 

C – ZONĂ CU FUNCȚIUNI DE TIP CENTRAL 

(C0, C1, C2, Cp) 
340,00 243,52 9,64 7,28 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

212 
 

   

ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

SUPRAFATĂ (ha) % 

Existent * 

Propus 

(existent 

menținut 

+ nou 

propus) 

Existent* Propus 

  

C0 – Subzona instituțiilor și serviciilor 

publice de interes general de înălţime 

medie şi mare, cu regim de construire 

discontinuu 

- 23,47 - 0,70 

  
C1 - Subzona instituțiilor publice 

dispersate la nivelul orașului 
- 24,92 - 

0,75 

  
C2 – Subzona polilor urbani secundari 

(C2a, C2b, C2c) 
- 195,13 - 

5,83 

 

     C2a - Dotari de interes public 

dispersate la nivelul orașului (predominant 

învățământ și sănătate) 

- 36,75 - 
1,10 

 

     C2b – Funcțiuni de interes local, 

municipal și supramunicipal dispersate la 

nivelul orașului 

- 68,57 - 
2,05 

 
     C2c - Funcțiuni de interes local, 

municipal și supramunicipal propuse 
- 89,81 - 

2,68 

M – ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE (Mc, M1, 

M2, M3, M4) 
- 593,32 - 17,75 

  

Mc – Subzonă mixtă aflată în limita zonei 

centrale – Locuințe și dotări compatibile cu 

funcțiunea de locuire 

- 14,56 - 
0,44 

 

Mi – Subzonă mixtă grefată pe sistemul de 

locuire individuală, aflată în limita Zonei 

Centrale 

- 2,83 - 
0,08 

  
M1 - Subzona mixtă aferentă locuințelor 

colective înalte 
- 15,03 - 

0,45 

  

M2 - Subzona mixtă aferenă locuințelor 

iindividuale sau colective cu înălțime 

medie 

- 147,89 - 
4,43 

  

M3 - Subzona mixtă cu regim maxim de 

înălțime de P+2, dezvoltată în zone 

preponderent rezidențiale sau în lungul 

unor artere importante de circulație 

- 159,85 - 4,78 

 
M4 - Subzonă mixtă dezvoltată în foste 

zone industriale sau în noile extinderi 

pentru depozitare, producție și mari centre 

- 253,16 - 7,57 
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ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

SUPRAFATĂ (ha) % 

Existent * 

Propus 

(existent 

menținut 

+ nou 

propus) 

Existent* Propus 

comerciale 

L  - ZONĂ REZIDENȚIALĂ (Li, Lc, L1, L2, L3, 

L4, L5) 
1295,50 1420,78 36,75 42,52 

  Li – Subzona locuințelor individuale pe lot - 8,62 - 
0,26 

  

Lc – Subzona locuințelor colective de 

înălțime mica (P+1-2), medie (P+3-6)  

sau mare (peste P+6), în regim de 

construire discontinuu 

- 14,16 - 0,42 

  

L1 - Subzona locuinţelor individuale şi 

colective mici cu maxim P+2 niveluri 

aflate în afara zonei centrale (L1a, L1b, 

L1c, L1d) 

1036,50 1274,01 29,40 
38,13 

  

     L1a - Locuințe cu regim  redus de 

înălțime (P-P+2) situate in țesut urban 

constituit 

- 153,52 - 
4,59 

  

     L1b - Locuințe cu regim redus de 

înălțime (P-P+2) situate în enclave 

neconstituite sau lipsite de rețele tehinco-

edilitare 

- 569,48 - 
17,04 

  
     L1c - Locuințe cu regim redus de 

înălțime (P-P+2) situate în noile extinderi 
- 551,01 - 

16,49 

  

L2 - Subzona locuinţelor colective medii 

(P+3-P+4) situate în ansambluri 

predominant rezidențiale 

259,00 117,29 7,35 3,51 

  

L3 - Subzona locuinţelor colective înalte 

(P+5-P+10) situate în ansambluri 

predominant rezidențiale 

- 5,38 - 0,16 

  

L4 - Subzona locuinţelor colective înalte 

(cu regim de înălțime mai mare de P+10) 

situate în ansambluri predominant 

rezidențiale 

- 1,32 - 
0,04 

A   - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 

(A1, A2) 
546,00 180,28 15,49 5,39 
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ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

SUPRAFATĂ (ha) % 

Existent * 

Propus 

(existent 

menținut 

+ nou 

propus) 

Existent* Propus 

  A1 - Subzona activităţilor agrozootehnice 145,00 64,11 4,11 
1,92 

  
A2 - Subzona activităţilor industriale şi 

depozitare 
401,00 116,17 11,38 

3,47 

F - ZONĂ DOTĂRI CULTE - 19,24 - 
0,57 

S - ZONĂ DESTINAȚIE SPECIALĂ 4,00 3,78 0,11 
0,11 

V  - ZONA SPAŢIILOR VERZI (V1, V2, V3, 

V4) 
636,00 322,80 18.05 9,66 

  
V1 – Subzona spaţiilor verzi publice (V1a, 

V1b) 
450,00 19,26 12,77 

0,57 

  
     V1a - Spaţii verzi publice (parcuri, 

grădini publice, scuaruri) 
- 19,26 - 

0,57 

       V1b - Spaţii verzi potejate - 0 - 
0,00 

  

V2 - Subzona spaţiilor verzi aflate în 

proximitatea infrastructurii și a oglinzilor 

de apă (V2a, V2b, V2c) 

- 117,09 - 
3,50 

  
    V2a -  Culoare de protecție față de căile 

de comunicație majore 
- 14,85 - 

0,44 

  
     V2b -  Spații verzi amenajate pentru 

protecția cursurilor de apă 
- 17,64 - 

0,53 

  
     V2c -  Amenajări pentru agrement în 

proximitatea cursurilor și oglinzilor de apă 
- 84,60 - 

2,53 

  
V3 -  Subzona spațiilor pentru agrement și 

sport 
- 16,40 - 

0,49 

  
V4 -  Subzona păduri de agrement aflate 

în intravilan** 
186,00 

170,05*** 

(existent 

menținut) 

5,28 5,09 

G - ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ (G1, 

G2) 
59,00 78,2 1,67 2,34 

  
G1 - Subzona gospodărire comunală 

(cimitire) 
- 30,55 - 

0,91 

  G2 - Subzona gospodarire comunală 59,00 47,65 1,67 
1,43 

T  - ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE (T1, T2) 371,70 412,07 10,54 12,33 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

215 
 

   

ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

SUPRAFATĂ (ha) % 

Existent * 

Propus 

(existent 

menținut 

+ nou 

propus) 

Existent* Propus 

  T1 - Subzona transporturilor rutiere 298,70 335,87 8,47 
10,05 

  
T2 - Subzona transporturilor feroviare 

(CF) 
73,00 76,20 2,07 2,28 

APE ȘI ZONE UMEDE 215,00 61,51 6,10 
1,84 

TERENURI NEAFECTATE DE AMENAJĂRI 

(agricole, neproductive) 
8,00 0,00 0,23 

0,00 

ZONĂ PROPUSĂ PENTRU ECOLOGIZARE 50,00 0,00 1,42 
0,00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 3525,2 3341,63 100,00 100,00 

 

Notă:   

Suprafaţa de păduri existente şi menţinute în intravilan a fost redusă de la 186,00 ha la 170,05 ha 

datorită reducerii suprafeţei UAT a municipiului Suceava. 

* Conform PUG 1999 

** Suprafetele impadurite cuprinse in interiorul intravilanului anterior anului 1999 

*** Suprafețe existente și menținute conform limitei intravilanului propus in 2018 

   

Zonele  funcţionale 

Teritoriul intravilan al municipiului Suceva se caracterizeaza printr-un grad ridicat 

de diversitate al cadrului construit și printr-o dispersie neuniformă a zonelor funcționale.  

Principalele cauze au fost dezvoltarea în etape succesive a localității, care a 

presupus integrarea treptată a unor teritorii cu un pronunțat caracter rural, dar și 

reconfigurarea aproape totală a țesutului urban, datorită unor operațiuni urbanistice de 

amploare. Principalele zone afectate de astfel de operațiuni au fost nucleul central, zona 

aflată în lunca râului Suceava (viitoarea zonă industrială), dar și zona aflată la nord de 

calea ferată (în actualul cartier Burdujeni). 

Nucleul central, supus unor astfel de operațiuni urbanistice de amploare în perioada 

socialistă, reflectă astăzi un cadru construit destructurat, neomogen, care mai pastrează în 

foarte mică măsură urmele trecutului. 

Suprapunerea „orașului nou”, realizat în perioada socialistă peste țesutul 

tradițional, a condus la destructurarea cadrului urban și la pierderea identității acestuia. Au 

rezultat astfel, zone întregi din oraș unde ansamblurile de locuințele colective integrează 
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într-un mod nefiresc fragmente de țesut sau chiar parcele singulare de locuințe individuale. 

Acest fenomen a avut o continuitate și în perioada post-comunistă, odata cu repunerea în 

posesie pe vechile amplasamente a foștilor proprietari. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, se poate constata că Zona Centrală este 

astăzi incert conturată datorită dispersiei funcțiunilor și a lipsei de omogenitate a cadrului 

construit. Din acest motiv reglementările Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Centrală nu 

au permis conturarea unor zone omogene, clar definite, care să prezinte caracteristici 

comune.  

În zonele periferice ale orașului, țesutul urban prezintă un pronunțat caracter rural 

(parcele alungite, de mari dimensiuni, sau forme neregulate determintate de declivitatea 

terenului), fapt care impune o atenție deosebită pentru reglementarea acestora. Aceste 

zone sunt caracterizate în general și printr-o slabă echipare cu rețele tehnico-edilitare, sau 

printr-o infrastructură de acces puțin dezvoltată. 

Fosta zonă industrială a fost supusă în ultima perioadă unui intens proces de 

restructurare, mari suprafețe de teren primind de-a lungul timpului funcțiuni comerciale de 

tip hipermarket, mici unități de producție sau depozitare. Acest proces a creeat o 

fragmentare a zonelor funcționale, determinând probleme de accesibilitate și de 

compatibilitate. 

Atât zonele periferice cât și cele industriale prezintă în general probleme de 

accesibilitate.  Extinderile de zone rezidențiale și fragmentările platformelor industriale s-au 

făcut în cele mai multe cazuri fără asigurarea unor condiții optime de acces. În unele 

situații declivitatea terenului constituie și ea un impediment, făcând practică imposibilă 

rezolvarea în condiții optime a sistemului de circulație.  

Cu mici excepții, întregul sistemul de circulație al municipiului Suceva se poate 

caracteriza ca fiind unul disfuncțional, lipsit de ierarhizare și coerență. Creșterea gradului 

de motorizare și dezvoltarea caracterului comercial al orașului a condus la dezvoltarea 

treptată a fluxurilor de circulatie, în special în zonele de acces ale orașului și pe principalele 

artere de circulație.  

În ceea ce privește evoluția în ultima perioadă a municipiului Suceava, se poate 

constata că întregul proces de dezvoltare urbană nu a putut fi controlat datorită lipsei 

vizunii de ansamblu. Prevederile Planului Urbanistic Genereal în vigoare nu a putut anticipa 

într-un mod coerent tendințele și nevoile reale de dezvoltare ale localității. Dovadă stau 

numărul extrem de mare de documentații de urbanism care amendează reglementările 

PUG-ului în vigoare. 

Coroborate, toate aceste probleme au un impact negativ asupra funcționării 

orașului, creând dificultăți suplimentare în ceea ce privește conturarea unor zone sau sub-

zone funcționale omogene. 

Pentru ameliorarea problemelor menționate anterior, noul Plan Urbanistic General 

propune o dezvoltare bazată pe nevoile reale, ilustrate în documentațiile de urbanism 

aprobate anterior PUG în vigoare, dar și pe necesitățile de dezvoltare reflectate în diferitele 
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Strategii (de Dezvoltare Locala, PIDU, de Turism, de Mediu, etc.). 

În consecință, noua zonificarea teritorială a intravilanului localității a urmărit: 

- compensarea deficitului actual de teren pentru o serie de funcţiuni ca: zone cu 

caracter central, zone comerciale-mixte, zone de locuit pe loturi individuale, zone 

de agrement şi sport, spaţiile plantate publice, de protecţie sanitară şi pentru 

circulaţii; 

- conturarea unor zone cât mai omogene raportate la specificul activităților 

predominante; 

- dezvoltarea unor zone mixte în lungul principalelor străzi / bulevarde și căi de 

acces, care să asigure o bună deservire a locuitorilor; 

- dezvoltarea unor zone cu caracter central dispersate la nivelul orașului, care să 

permită localizarea unor dotări și servicii de interes local sau municipal; 

- încurajarea dezvoltării omogene în zonele destructurate; 

- încurajarea conversiei funcționale pentru platformele industriale inactive, prin 

localizarea unor acțivități de interes general; 

- ierarhizarea și dezvoltarea sistemului de circulație, astfel încăt să corespundă 

nevoilor de dezvoltare ale municipiului Suceava. 

În raport cu nevoile de dezvoltare ale orașului, propunerile actualului Plan 

Urbanistic General, delimitează teritoriul intravilan în mai multe zone funcționale. 

Caracteristicile acestor zone vor fi descrise în continuare. 

a. Zonele construite protejate 

În teritoriul intravilan al Municipiului Suceava au fost instituite 6 Zone Construite 

Protejate, delimitate în raport cu particularitățile cadrului construit. Aceste zone sunt: 

ZCP.1. Zona construită protejată - PIAȚA CENTRALĂ  

ZCP.2. Zona construită protejată - CURTEA DOMNEASCĂ 

ZCP.3. Zona construită protejată - STR. PETRU RAREȘ 

ZCP.4. Zona construită protejată - STR. MIHAI VITEAZUL  

ZCP.5. Zona construită protejată - PIAȚA ARENI 

ZCP.6. Zona construită protejată - STR. AUREL VLAICU, IȚCANI 

b. Zonele de tip central 

Zona centrală (C0) 

Arealele cuprinse în această categorie funcțională, au fost reglementate în cadrul 

PUZ-ului de Zonă Centrală. În această categorie au fost incluse toate insituțiile publice și 

cele mai importante zone destinate comerțului, serviciilor sau birourilor aflate în limitele 
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zonei centrale. 

Zonele de tip central dispersate la nivelul orașului (C1 și C2) 

Subzonele cu caracter central, dispersate la nivelul orașului au fost propuse pentru 

a se facilita dezvolta un sistem de centre secundare. Acestea au rolul de a concentra 

anumite activități de deservire în general locală și de a găzdui acele funcțiunui care nu mai 

pot fi localizate în cadrul Zonei Centrale a orașului. 

Aceste subzone funcționale sunt împărțite în două mari categorii: 

- subzone care găzduiesc instituțiile publice (administrative), dispersate la nivelul 

orașului (C1). Acestea sunt deja constituite ca centre polarizatoare, care 

facilitează localizarea în imediata lor proximitate a altor activități. 

- subzone care deja conțin funcțiuni reprezentative pentru oraș sau care au 

potențialul de a permite localizarea unor astfel de activități (C2). Aici putem 

aminti arealele în care au fost integrate marile centre comerciale ale orașului, 

terenurile destinate învățământului, sănătății sau zonele de birouri.  

Printre zonele cu potențial ridicat de dezvoltare a unor centre secundare, sunt 

fostele platforme industriale și în mod special cele cu deschidere la căile de acces 

principale. Suprafețele importante de teren, gradul ridicat de echipare cu utilități, dar și 

accesibilitatea, constituie atuuri importante pentru conversia acestor zone și localizarea 

unor noi activități reprezentative pentru oraș. 

c. Zonele cu funcțiuni mixte (Mc, Mi, M1, M2, M3, M4) 

Zona mixtă este destinată în principal încurajării inițiativei private, crescând gradul 

de deservire locală, prin localizarea în lungul unor artere importante de circulație sau în 

interiorul unor zone compacte, a unor activități punctuale sau grupate.  

Conturarea acestor zone s-a raportat în general la tendințele actuale de dezvoltare 

ale unor activități în anumite zone ale orașului, ținând în același timp cont de nevoile de 

deservire ale arealelor învecinate.  

În fostele zone industriale, în baza procesului de restructurare constat în ultima 

perioadă, co-existența vechilor activități (chiar dacă au fost restrânse între timp), cu altele 

noi, care tind să confere un alt caracter acestor areale, a impus dezvoltarea unor zone 

mixte, care să faciliteze procesul de tranziție. În astfel de situații, unde se constată 

restrângerea treptată a activităților productive, sau reconversia totală sau parțială, 

restructurarea acestor zone trebuie controlată și încurajată prin intermediul reglementărilor 

urbanistice. 

Zonele mixte propuse se împart în șase categorii, în funcție de regimul de înălțime, 

de plaja de activități permise și de amplasarea în raport cu zona centrală. 

Subzone mixte situate în limita zonei centrale 

Subzona mixtă Mc este specifică zonei centrale și adăpostește funcțiuni compatibile 
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și complementare locuirii. 

Subzona Mi este situată tot îl limitele zonei centrale însă regimul de înalțime este 

limitat la maxim P+2 niveluri și se află în imediata proximitate a zonelor de locuințe 

individuale. 

Subzone mixte situate în afara zonei centrale 

Pentru subzona mixtă M1, unde regimul maxim de înălțime este limitat la P+10 

niveluri, este asociată locuințelor colective înalte, în interiorul acestora fiind încurajată 

creșterea gradului de diversitate a activitătilor complementare locuirii. 

Pentru subzona M2- aferentă locuirii colective, regimul maxim de înălțime fiind 

limitat la P+4 niveluri. 

În cadrul subzonei M3, regimul maxim de înălțime este limitat la P+2 niveluri, 

activitățile încurajate fiind asociate în principal locuintelor individuale pe lot. Gradul de 

diversitate al activităților permise în cadrul acestor zone este mult mai mare, aceste areale 

funcționând în multe situații ca porti de intrare in oraș.  

Subzona M4, prezintă caracteristici diferite, fiind dezvoltate pe vechile 

amplasamente ale zonelor industriale. În aceste zone, este permisă prezența unităților 

productive nepoluante, a depozitelor și a altor activități rezultate din reutilizarea spațiilor 

fostelor incinte industriale. 

Dezvoltarea zonei mixte se va putea face prin aplicarea în timp, a regulamentului 

urbanistic în paralel cu concesionarea unor terenuri în zonele de extindere. 

Pentru aceste zone, indicatorii urbanistici vor admite o utilizare intensivă a terenului 

însă fără a permite deteriorarea condiţiilor de locuire şi a deprecierii valorii imobiliare.  

Cele șase subzone mixte vor însuma 593,32 ha, adică un total de 17, 75% din 

suprafața teritoriului intravilan.  

d. Zonele rezidențiale 

Zona rezidențială acoperă, așa cum este și firesc, cea mai mare suprafață din 

teritoriul intravilan al municipiului Suceava. Distribuția acesteia este relativ echilibrată la 

nivelul orașului, excepție făcând zona destinată producției (fosta zonă industrială), unde se 

constată o pondere extrem de scăzută a rezidenței.  

Datorită particularităților de dezvoltare ale orașului și a caracteristicilor reliefului, se 

pot identifica mai multe categorii de zone rezidențiale cu caracteristici diferite. 

Zona rezidențială aflată în nucleul central este extrem de fragmentată datorită 

intervențiilor realizate în perioada postbelică, dar și a celor mai recente. Ansamblurile de 

locuinte colective, care au fost inserate peste țesutul tradițional au generat probleme de 

coerență urbanistică.  

Aceleași probleme se constată și in cartierul Burdujeni, în zona de locuințe 

colective. 
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Atât în nucleul centrală cât și în ansamblul din Burdujeni, pot fi întâlnite trei 

tipologii de zone rezidențiale: grupări de locuințe individuale pe lot, ansambluri de locuințe 

colective medii ca regim de înălțime (P+3 – P+4) și ansambluri de locuințe colective înalte 

(P+5 – P+10).  

În general locuințele colective înalte sunt distribuite punctual, în lungul unor 

bulevarde principale sau la intersecții importante. 

În zona centrală, locuințele colective înalte pot fi intâlnite și ca accente de înălțime 

izolate sau grupate, în cadrul țesutului adiacent unor bulevarde principale. 

Plecând de la Zona Centrală, asamblurile de locuințe colective (în special cele 

medii), se dezvoltă pe direcția nord-vest, vest către cartierele Zamca, George Enescu și 

Obcini. În interiorul acestor areale, inserțiile de locuințe individuale pe lot sunt extrem de 

rare, ansamblurile de locuințe colective dezvoltându-se într-o compoziție relativ unitară. 

Dacă în cartierele Obcini și George Enescu, zona rezidențială este alcătuită exclusiv 

din locuințe colective, în cartierul Zamca există o alternanță a locuințelor individuale pe lot 

cu cele colective.  

O altă zonă în care poate fi întâlnit un țesut urban omogen, este cartierul Ițcani. În 

acest areal pot fi identificate două tipologii de țesut rezidențial: 

- parcelarea dezvoltată în proximitatea gării (vis-a-vis de aceasta), unde pot fi 

întâlnite locuințe înșiruite, construite în aceeași perioadă și care merită a fi 

protejate; 

- parcelarea dezvoltată de-o parte și de alta a străzii Grigore Ghica, unde putem 

identifica un țesut relativ omogen, format din locuințe amplasate în regim izolat 

pe lot. 

În lungul străzii Gheorghe Doja (artera de circualție care asigură legătura dintre 

cartierele Burdujeni și Ițcani), pot fi întălnite de asemenea parcele de locuințe individuale 

distribuite omogen. 

În celelate zone ale orașului, țesutul urban este în general lipsit de omogenitate, 

fiind rare situațiile în care acesta a rezultat în baza unui plan prestabilit. Noile extinderi ale 

zonelor rezidențiale s-au realizat în mare parte necontrolat, în principal datorită lipsei unui 

PUZ director. Chiar daca în parte aceste parcelări sunt supuse unor reglementari 

urbanistice, lipsa de corelare dintre acestea conduce la probleme de coerență și 

funcționalitate. Una dintre cele mai mari probleme este spre exemplu trama stradală, care 

în aceste condiții nu poate avea un profil și un traseu regulat. 

Având în vedere caracteristicile diferite ale zonelor rezidențiale, în propunerile de 

dezvoltare urbanistică, acestea au fost delimitate în funcție de particularitățile fiecărui areal 

în parte. Unitatile Teritoriale de Referință care au rezultat au fost însoțite de regulament de 

urbanism (vezi volumul de Regulament Local de Urbanism), specific pentru fiecare tipologie 

de subzonă în parte. 
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Delimitarea zonei rezidențiale a fost realizată astfel: 

- Locuințe individuale pe lot situate în Zona Centrală (Li); 

- Locuințe colective de înălțime mică (P+1-2), medie (P+3-6)  sau mare (peste P+6), în 

regim de construire discontinuu situate în Zona Centrală (Lc); 

- Locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri aflate în afara zonei centrale 

(L1). Acestea sunt împărțite la rândul lor în mai multe subcategorii, în funcție de 

caracteristicile țesutului urban și al nivelului de echipare: 

• L1a - Locuințe cu regim  redus de înălțime (P-P+2) situate in țesut urban 

constituit; 

• L1b - Locuințe cu regim redus de înălțime (P-P+2) situate în enclave 

neconstituite sau lipsite de rețele tehinco-edilitare; 

• L1c - Locuințe cu regim redus de înălțime (P-P+2) situate în noile extinderi; 

• L1d - Locuințe cu regim redus de înălțime (P-P+2) situate în zone cu dificultăți 

hidrologice; 

- Locuinţe colective medii (P+3-P+4) situate în ansambluri predominant rezidențiale (L2); 

- Locuinţe colective înalte (P+5-P+10) situate în ansambluri predominant rezidențiale 

(L3); 

- Locuinţe colective înalte (cu regim de înălțime mai mare de P+10) situate în ansambluri 

predominant rezidențiale (L4). 

Din totalul de 1420 ha alocate zonei rezidențiale în propunerile de dezvoltare 

urbanistică, circa 1248 ha (adică aproximativ 90%) sunt zone dedicate locuințelor 

individuale pe lot. 

Întreaga zonă rezidențială acoperă 42,52% din totalul teritoriului intravilan. 

e. Zonele de activităţi productive  

Zona de activități productive este compusă din două categorii de spații, diferite prin 

activitatea desfășurată: 

- spații dedicate activităţilor agrozootehnice; 

- spații dedicate activităţilor industriale şi depozitare. 

Având în vedere faptul că zona industrială a intrat într-un continuu proces de 

restructurare, în cadrul viziunii de dezvoltare urbanistică a municipiului Suceava s-a  

prevăzut schimbarea caracterului acesteia. Zonei de producție și depozitare i-au fost 

alocate alte suprafețe de teren, în care aceste unități se pot dezvolta.  

Pentru activitățile productive încă funcționale se permite dezvoltarea acestora pe 

vechile amplasamente, cu condiția ca acestea să nu fie poluante.  

Pe amplasamentul fostei zone industriale se propune dezvoltarea unui areal cu 
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caracter central, care să permită localizarea unor activități reprezentative pentru oraș. De 

asemenea au fost propuse zone cu caracter mixt pentru a facilita tranziția de la activități 

productive / depozitare către alte funcțiuni (comerț, servicii, locuire, etc.).  

f. Zonele destinate cultelor 

Zona destinată cultelor se desfășoară pe o suprafață de 19,24 ha și cuprinde 

parcelele aferente lăcașelor de cult. 

În cadrul acestor zone sunt incluse totate categoriile de culte religioase prezente pe 

teritoriul muncipiului Suceava. 

g. Zonele cu destinație specială 

În cadrul zonelor cu destinație specială sunt incluse totate spațiile aflate în 

administrarea Ministerului de Interne, a Serviciului Roman de Informații și a Ministerului 

Apărării Naționale. Pe teritoriul municipiului Suceava în această categorie sunt incluse toate 

secțiile de poliție, spațiile Ministerului Apărării Naționale, unitățile de jandarmi și unitățile 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

Suprafața totală alocată acestei categorii funcționale este de 3,78 ha. 

h. Zonele destinate spaţiilor verzi  

 Deși nu dispune de un potențial natural extrem de valoros, municipiul Suceava 

conține importante suprafețe de spații verzi amplasate în limitele intravilanului. Cu toate 

acestea, necesarul de spații verzi raportat la numărul de locuitori se află sub nivelul minim 

impus.  

Suprafața totală de spații verzi incluse în Registrul Local al Spațiilor 

Verzi din Municipiul Suceava este de 2314022.58 mp la care se adaugă 

suprafața de 1439250 mp conform Anexei la HCL 69 din 27.02.202014. 

În Registrul Local al Spațiilor verzi din mun. Suceava sunt inventariate și spațiile verzi 

care constituie culoare de protecție față de infrastructura tehnică, explicându-se astfel 

valoarea suprafeței totale folosite pentru calcul suprafeței spațiilor verzi ce revine fiecărui 

locuitor. 

Potrivit Tabel 93 – Bilanţulul teritorial al zonelor funcţionale din intravilanul 

municipiului Suceava, spațiul verde din intravilan are o suprafață totală de 375,3272 ha. 

Ținând cont de faptul că documentația PUG a fost elaborată în intervalul 2011-2016 și au 

fost folosite preponderent date statistice de la recensământul oficial al populației și 

 
14 Suprafețele de teren care fac parte din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale 

de protecție, subgrupa 1.4.b - păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan 

și subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) aflate în domeniul 

public al Statului Român, conform Avizului nr. 567 din 19.11.2019 emis de Regia Națională a 
Pădurilor  - ROMSILVA. 
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locuințelor din anul 2011, calculul suprafeței spațiilor verzi ce revine fiecărui locuitor și 

cu numărul populației de la acea dată, 92 121.00 locuitori: 

 

S = 3753272.00 mp= 40.74 mp / loc. 

                                            92121.00 loc 

 

Calculul cu valorile recente ale populației oferite de INS, și anume 124859.00 

locuitori  din anul 2019, după este cum urmează: 

 

S = 3753272.00 mp = 30.12 mp / loc. 

                                              124589.00 loc 

Concluziile analizei situației existente referitoare la problematica spațiile verzi 

sugerează: 

• necesitatea extinderii plantaţiilor de aliniament în lungul principalelor străzi; 

• necesitatea amenajării unor plantaţii de protecţie a cursului râului Suceava şi a 

pârâurilor aferente acestuia; 

• necesitatea valorificării potențialului cursului de apă al râului Suceava; 

• dezvoltare unor zone de protecţie în relație cu staţia de epurare; 

• reglementarea situației juridice a celor două mari zone verzi (din imediata vecinătate 

a Cetății de Scaun a Sucevei si a Cetății Șcheia), aflate în interiorul orașului, astfel 

încât să faciliteze amenajarea acestora; 

• necesitatea creării unui sistem de spații verzi care să permită relaționarea 

principalelor zone de agrement aflate la nivelul orașului și în imediata vecinătate a 

acestuia, în scopul creșterii calității vieții pentru locuitori și al dezvoltării turismului. 

Pentru ameliorarea acestor disfuncţionalităţi se propune: 

• extinderea plantațiilor de aliniament astfel încât să formeze sisteme continue; 

• amenajarea și extinderea suprafețelor de spații verzi; 

• dezvoltarea și amenajarea spaţiilor plantate publice în cadrul ansamblurilor de locuit; 

• interzicerea cu desăvârşire a diminuării suprafețelor de spaţiului plantate publice, 

existent în zona centrală şi în ansamblurile de locuit; 

• amenajarea peisagistică și în scop de agrement a malurilor Lacului de Acumulare 

Dragomirna (în perspectiva dezvoltării unui zone pentru practicarea sporturilor 

nautice); 

• amenajarea peisagistică a malurilor râului Suceva ; 

• amenajarea peisagistică a Parcului Cetății (Parcul Șipote) și a Parcului Șcheia, aflate 

în prezent sub administrarea Romsilva; 

• plantarea versanţilor care constituie un pericol pentru alunecarea terenului; 
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• utilizarea de specii perene rezistente adaptate condiţiilor de climă locale. 

i. Zonele de gospodărie comunală 

În această categorie sunt incluse instalațiile și echipamentele de interes public 

(aferente rețelelor tehnico-edilitare) precum și suprafețele de teren utilizate pentru 

cimitire. 

Suprafața totală alocată acestor zone este de 78,20 ha. 

j. Zonele destinate căilor de comunicaţie  

Zona destinată căilor de comunicație este compusă din două subcategorii: 

- Zone dedicate transporturilor rutiere;  

- Zone dedicate transporturilor feroviare. 

Spațiile dedicate sistemului de transport însumează un total de 412,07 ha, adică 

aproximativ 12% din totalul teritoriului intravilan. 

Pentru cele două categorii de spații, în Regulamentul Local de Urbanism, sunt 

prevăzute reglementări specifice în acord cu normativele în vigoare.   

3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

În scopul prevenirii, eliminării şi reducerii efectelor alunecărilor de teren, se pot 

urma o serie de măsuri cu caracter general, cum ar fi: urmărirea caracteristicilor terenurilor 

în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare; avertizarea 

organelor interesate şi a factorilor de decizie, în cazul extinderii sau intensificării proceselor 

dăunătoare; stabilirea cauzelor generatoare ale alunecărilor de teren, prin furnizarea de 

date ce sunt folosite în fundamentarea măsurilor preventive, pentru limitarea şi atenuarea 

pagubelor materiale posibile; terasări sau cultivarea unor specii adecvate de plante pentru 

fixarea terenului. 

Măsuri specifice 

Zone afectate de fenomene de inundabilitate 

Se va respecta zona de protecție pentru cursurile de apă impusă de Apele Române. 

Se vor decolmata și regulariza cursurile de apă din zonă; 

Se vor executa lucrări de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient. 

Din prezentarea zonelor inundabile se observă că inundațiile se produc în zona unor 

poduri de pe cursurile de apă prezentate. Acest lucru impune redimensionarea secțiunii 

podurilor la debitul cursului de apă cu asigurarea de 1%. 

Zone afectate de fenomene de instabilitate 

Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hărților cu zonarea geotehnica și a 

probabilitații de producere a alunecarilor de teren de risc de instabilitate (aferente Studiului 

Geotehnic și al riscurilor naturale). 
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Pentru zonele cu probabilitate medie si medie -mare de instabilitate, identificate în 

studiul mai sus aminitit, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea 

construcțiilor se vor avea în vedere următoarele recomandări: 

- amplasarea construcțiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul 

stabilității versantului la încărcările suplimentare create de construcții; 

- se vor proiecta construcții ușoare; 

- nu se vor executa excavații de anvergură pe versant (șanțuri adânci, platforme, 

taluze verticale, umpluturi etc); 

- se vor executa numai săpături locale pentru fundații izolate sau ziduri de sprijin care 

vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 

- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură; 

- se vor dirija apele din precipitaâii prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât 

să nu producă eroziuni; 

- se vor planta arbori la o distanță corespunzătoare față de construcțiile ce urmează a 

se executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate și cele improprii de construit se 

va avea în vedere împădurirea lor. 

 

3.9. Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare a teritoriului 

3.9.1. Gospodăria  apelor 

Lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor 

 

Din prezentarea zonelor inundabile se observă că inundațiile se produc în zona unor 

poduri de pe cursurile de apă prezentate . Acest lucru impune redimensionarea secțiunii 

podurilor la debitul cursului de apă cu asigurarea de 1%. 

În ceea ce privește lucrările de desecare și hidroameliorative acestea sunt 

funcționale și sunt administrate de către  ANIF Suceava . În cadrul extinderii zonei locuibile 

acestea se vor face ținând cont de avizul dat de către ANIF Suceava.  

Având  în  vedere  consecinţele  inundaţiilor  şi  multitudinea  de  factori  care  le 

influenţează,  Strategia  naţională  de  gestionare  pe  termen  mediu  şi  lung  al  riscului  

la inundaţii  în  România  are  ca  scop  definirea  cadrului  pentru  orientarea  coordonată, 

intersectorială a tuturor acţiunilor, în vederea prevenirii şi reducerii consecinţelor 

inundaţiilor asupra activităţilor socio-economice, vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra 

mediului. Aceasta vizează o gestionare integrată a apei şi a resurselor adiacente: 

amenajarea teritoriul dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, 

protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia 

individuală ş.a. 



 
 

 P R I M Ă R I A   M U N I C I P I U L U I   S U C E A V A   

 

 

226 
 

Pentru gestionarea riscului la inundaţii, strategia stabileşte aplicarea unor politici, 

proceduri  şi  practici  având  ca  obiective  identificarea,  analiza  şi  evaluarea,  

tratarea,monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât 

comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi 

aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil. 

Regimul hidrologic al râurilor ce traversează municipiul Suceava  este direct influențat de 

precipitații, relief, soluri și vegetație. 

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații: 

- alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor 

localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor 

ample, de mari dimensiuni; 

- alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilorpe 

măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;   

- folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și 

efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare 

urbanistică; revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor de gestionare a riscurilor. 

3.9.2. Alimentarea  cu  apă 

Calitatea apei de băut este reglementată prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei 

potabile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, care a transpus Directiva 

nr. 98/83/CEE şi are ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui 

tip de contaminare a apei potabile, prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.  

Sunt prevăzute următoarele investiții: 

Se va realilita rețeaua de alimentare cu apă, dimensionată conform STAS 1343/1-

2006, pe o lungime L = 25.341 m, folosindu-se conducte de polietilenă de înaltă densitate, 

PE 100, Pn 10 bar, conducte de fontă ductilă și conducte de oțel. 

Se vor extinde rețelele de alimentare cu apă pe o lungime L = 31.376 m, folosindu-se 

conducte de polietilenă de înaltă densitate, PE 100, Pn 10 bar și conducte de fontă ductilă. 

Se vor reabilita 1.553 branșamente pentru populație, din PEID, având diametrele: 20, 

25, 32, 40, 63 mm, inclusiv contoarele aferente și legăturile la instalațiile de incintă. 

Se vor executa 1.115 branșamente pentru populație, din PEID, având diametrele: 20, 

25, 32, 40, 63 mm, inclusiv contoarele aferente și legăturile la instalațiile de incintă. 

Se vor reabilita 133 cămine de vane și se vor reabilita, de asemenea, 108 hidranți 

exteriori, Dn 100 mm, din care 91 de hidranți sunt subterani și 17 hidranți sunt 

supraterani, de același diametru, Dn 100 mm.  

Toate aceste categorii de lucrări au regim prioritar. 

Măsuri de adaptare la folosințele de apă/utilizatori: 

✓ utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și 

de distribuție a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu 

consumuri reduse de apă; 
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✓ modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea 

pentru anumite activități a apei recirculate și altele asemenea; 

✓ creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale; 

✓ modificarea  tipurilor  de  culturi  agricole  prin  utilizarea  acelora  adaptate  la  

cerințe reduse de apă; 

✓ elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în funcție 

de folosința de sezon și de resursa disponibilă 

✓ utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară; 

✓ îmbunătățirea legislației de mediu. 
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3.9.3. Canalizarea  apelor  uzate 

Având  în  vedere natura  substanţelor poluante  din apele uzate, cât  şi  sursele 

de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile 

europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 

2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea 

Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele 

apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei 

corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor. 

Sunt prevăzute următoarele investiții: 

Se va realilita rețeaua de canalizare existentă pe o lungime L = 6.043 m, 

reabilitându-se, totodată, și 273 de racorduri existente la rețeaua de canalizare, și 223 

cămine de vizitare existente. 

În același timp cu reabilitarea rețelei de canalizare se va executa și 

reracordarea tuturor utilizatorilor la această rețea. 

Reabilitarea rețelei de canalizare cuprinde categorii de lucrări pentru înlocuirea 

conductelor existente de canalizare pe traseul existent, cu respectarea adâncimilor de 

pozare și a pantelor conductelor și cu refacerea racordurilor existente la rețeaua de 

canalizare. 

Lungimea totală a rețelei de canalizare propusă pentru extindere este L = 

32.741 m. Se vor executa un număr de 1.391 racorduri noi la canalizare ( 1.354 

racorduri cu Dn = 160 mm și 37 de racorduri cu Dn = 200 mm). De asemenea, se vor 

executa 1.071 cămine de vizitare noi. 

Stații de pompare ape uzate menajere și conducte de refulare: 

- se vor poza conducte noi de refulare și de racordare la canalizarea existentă; 

- se vor construi cinci stații noi de pompare pentru apele uzate menajere care să 

asigure colectarea și pomparea apelor uzate din diverse zone ale municipiului, 

fiind necesare datorită configurației naturale a terenului, care nu permite 

colectarea gravitațională a apelor uzate menajere; 

- la stația de pompare Tăbăcăriei se va reabilita grupul de pompare. 

Reabilitarea sifonului invers: 

- lucrările vor consta în reabilitarea a trei cămine de vane existente, realizarea 

unui nou colector cu Dn 1.000 mm, de cca. 511 m lungime. Pentru protejarea 

subtraversării râului Suceava de colmatare se va realiza un bazin de retenție a 

particulelor mai mari de 4 mm. Acesta va fi prevăzut cu două gratare rare și 

bazinul propriu-zis, de reținere a particulelor. Subtraversarea râului Suceava va 

cuprinde două conducte care vor avea lungimea de cca. 121 m fiecare. Se vor 

executa două chesoane pe cele două maluri ale râului, în care se vor racorda 

conductele care realizează subtraversarea propriu-zisă. Aceste lucrări sunt 

prioritare. 
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3.9.4. Instalaţii  de  încălzire  şi  de  gaze  naturale 

Pentru creșterea siguranței în funcționare a sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică, pentru reducerea pierderilor de energie și de agent 

termic și, implicit, reducerea costurilor de transport și distribuție a energiei termice, 

este imperios necesară continuarea și finalizarea lucrărilor de investiții pentru 

reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport și de distribuție. De asemenea, sunt 

necesare lucrări de modernizare și reabilitare a punctelor termice rămase. 

Propunerile dezvoltare pentru rețelele de alimentare cu gaze naturale sunt: 

- înlocuirea unor conducte și branșamente presiune redusă cu reîntregirea 

instalațiilor de utilizare gaze naturale pe străzile: Ion Creangă, Petru Rareș, 

Armenească, C-tin Dobrogeanu-Gherea, M. Kogălniceanu, Cărămidarilor, 

Tăbăcarilor, Șeptilici, M. Sadoveanu, Lascăr Luția, din municipiul Suceava, în 

lungime totală de 3.583 m ; 

- înlocuirea S.R.M.-urilor la S.C. STIMAS S.A. (capacitate 975 mc/h, str. Traian 

Vuia, nr. 11, mun. Suceava), S.C. FACOS S.A. si la S.C. MOPAN S.A. 

Procedura de urmat pentru aprobarea alimentării cu gaze naturale: 

Ca prim pas, este necesar ca noul consumator să înainteze operatorului 

licențiat al sistemului de distribuție a gazelor naturale o cerere pentru acordarea 

accesului la sistemul de distribuție. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: 

- copie după actul de identitate sau certificatul de înregistrare/înmatriculare – 

după caz; 

- copie după actul de deținere a spațiului; 

- acordul proprietarului imobilului, după caz; 

- planul de situație, scara 1:500, vizat O.J.C.P.I., în două exemplare; 

- plan de încadrare în zonă. 

Alimentarea cu gaze naturale a noilor consumatori se realizează în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție 

a gazelor naturale, aprobat prin H.G. 1043/2004, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

3.9.5. Instalaţii  electrice 

 Alimentare cu energie electrică 

Construcţiile noi ce se vor realiza în municipiul Suceava vor trebui alimentate 

cu energie electrică. În acest sens se vor prelungii reţelele de medie tensiune 

existente cu reţele de medie tensiune noi, până la posturi de transformare noi. 
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Se propune verificarea staţiilor de transformare, a posturilor de transformare 

şi a cablurilor de medie şi înaltă tensiune existente şi retehnologizarea, modernizarea 

sau înlocuirea celor defecte sau a celor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, 

prin aparataje de protecţie şi comutaţie şi echipamente performante. 

Se propune modernizarea tuturor firidelor de branşament care sunt vechi şi 

care să se înlocuiască cu firide de branşament noi, echipate cu aparate de protecţie, 

dimensionate pentru consumatorii existenţi şi prevăzute cu eventuale rezerve. 

Verificarea tuturor prizelor de pământ şi completarea acestora până la 

aducerea rezistenţei de dispersie la valori admisibile şi introducerea de piese de 

separaţie acolo unde lipsesc. 

Verificarea cablurilor electrice subterane şi înlocuirea lor dacă nu corespund în 

urma măsurătorilor efectuate. 

Realizarea cât mai exactă a planurilor cu toate reţelele existente şi 

reactualizarea lor continuă, pentru o mentenanţă eficientă în teren. 

Iluminatul public 

Se propune modernizarea iluminatului public, prin corpuri de iluminat, care să 

realizeze un iluminat cu eficienţă ridicată la un consum redus de energie electrică, cu 

dimensiuni adecvate locurilor de montaj şi care să corespundă condiţiilor de 

funcţionare pentru: 

  - iluminat exterior arhitectural şi decorativ: iluminat de faţadă care să 

pună în evidenţă şi să accentueze arhitectura, finisajele şi volumetria clădirilor sau 

iluminat dinamic tip "clădiri vii", controlate PC şi/sau dispozitive cu memorie (scenarii), 

coordonat pe clădire/clădiri, care să atragă, să inspire şi să capteze. Iluminatul 

decorativ de exterior trebuie să creeze medii care să ofere oamenilor nu numai 

sentimentul de siguranţă şi confort, ci şi sentimentul de mândrie că aparţin 

comunităţii lor (podurile pot devenii adevărate opere de artă ale oraşului, dacă sunt 

iluminate corespunzător, clădirile istorice pot fi extrem de bine încadrate în arhitectura 

modernă a oraşului, de asemenea, valoarea clădirilor moderne poate fi uşor pusă în 

evidenţă cu ajutorul luminii); 

  - iluminat parcuri şi spaţii de joacă pentru copii: se poate realiza un 

iluminat cu corpuri de iluminat montate la joasă şi medie înălţime pentru crearea de 

medii sigure şi de confort. Scoaterea în evidenţă, prin iluminat a fântânilor arteziene, 

a operelor de artă exterioare sau a zonelor pietonale; 

  - iluminat stradal şi parcări: se poate realiza un  iluminat de înaltă 

calitate, cu corpuri de iluminat montate la medie şi mare înălţime, pentru siguranţa 

străzilor, unde pietonii, cicliştii, motocicliştii şi autoturismele împart aceleaşi străzi. 

Datorită extinderii străzilor, măririi parcului de maşini, iar aglomeraţiile sunt din ce în 

ce mai mari, trebuie identificate şi implementate noi soluţii de iluminat. Aceste noi 

soluţii de iluminat trebuie să răspundă unor cerinţe specifice. De exemplu ele trebuie 

să asigure protecţie totală împotriva orbirilor şi să fie extrem de eficiente din punct de 
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vedere al consumului de energie electrică. Este necesar de asemenea, ca aceste 

soluţii să minimizeze poluarea luminoasă şi nu în ultimul rând să maximizeze confortul 

şi siguranţa; 

  - iluminat publicitar: realizarea de panouri luminoase publicitare. 

Se propune prelungirea reţelelor de iluminat existente sau înfiinţarea de reţele 

de iluminat noi, acolo unde se construiesc obiective noi. 

 

3.9.6. Instalaţii  de  telecomunicaţii 

Se propune verificarea reţelelor existente de curenţi slabi (telecomunicaţii), ce 

sunt montate aerian, identificarea celor vechi şi nefolositoare şi dezafectarea acestora. 

Se propune pozarea subterană a reţelelor de telecomunicaţii. 

Se propune prelungirea reţelelor de telecomunicaţie în zonele unde se vor 

construi obiective noi. 

3.10. Protecţia mediului  

3.10.1. Măsuri pentru creșterea calității mediului 

Diminuarea/eliminarea surselor de poluare 

Printre problemele de poluare cu care se confruntă municipiul Suceava se 

numără poluarea datorată traficului rutier, un tip de poluare din surse mobile. 

Deoarece transportul rutier este cel mai utilizat mijloc de transport, el are un impact 

destul de mare asupra mediului, datorită consumului de carburanţi, emisiilor de 

poluanţi atmosferici, utilizării spaţiului cu infrastructura de transport, poluării fonice 

etc. Traficul rutier afectează mediul din ce în ce mai mult datorită creşterii numărului 

de autovehicule şi reprezintă o sursă liniară de emisii la joasă înălţime de poluanţi ca: 

dioxidul şi monoxidul de carbon, oxizii de azot, oxizii de sulf, pulberi, plumb şi 

compuşi organici volatili. 

Sunt necesare măsuri de diminuare şi eliminare a surselor de poluare a aerului 

datorită traficului rutier, cum ar fi: mărirea zonelor pietonale, plantarea de perdele de 

protecţie, creşterea suprafeţelor verzi, organizarea eficientă a traficului, monitorizarea 

calităţii factorilor de mediu, promovarea utilizării de autovehicule ecologice etc. 

Epurarea şi preepurarea apelor uzate 

Apa reprezintă o resursă foarte importantă pentru comunităţile umane, fără 

existenţa acesteia nefiind posibilă viaţa. Ea are un rol foarte important în natură, 

participând la numeroase procese naturale, cum sunt cele geochimice, geofizice, 

biologice şi geomorfologice. Protecţia resurselor de apă este foarte importantă şi se 

doreşte întotdeauna îmbunătăţirea calităţii acestor resurse. 

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Suceava se face prin S.C. ACET. S.A.  
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Depozitarea controlată a deşeurilor 

Colectarea deşeurilor şi depozitarea adecvată a acestora constituie obiective 

importante în condiţiile creşterii cantităţii de deşeuri şi implicit, a presiunii asupra 

mediului. Colectarea selectivă a deşeurilor duce la recuperarea de materiale 

reciclabile, înaintea depozitarii finale. 

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantari de zone 

verzi etc. 

Pentru municipiul Suceava, terenurile degradate se referă la zonele afectate de 

alunecări de teren şi de depozitările neconforme de deşeuri.  

Măsuri propuse - Calitatea mediului 

Obiectiv: îmbunătăţirea calităţii aerului 

• Întreţinerea stării corespunzătoare a străzilor şi drumurilor în scopul reducerii 

poluării cu pulberi în suspensie, alături de salubrizarea stradală şi plantarea 

unor perdele de vegetaţie în lungul drumurilor intens circulate; tot în scopul 

reducerii poluării cu pulberi în suspensie se recomandă modernizarea căilor 

rutiere, fluidizarea traficului (mai ales în mediul urban) şi înnoirea parcului auto 

cu vehicule mai puţin poluante (transport în comun)  ; 

• Inventarierea, reabilitarea şi conservarea suprafeţelor de spaţii verzi existente 

în zona periurbană Suceava; înfiinţarea şi amenajarea de noi suprafeţe cu spaţii 

verzi; 

• Adoptarea unor tehnologii curate pentru toţi agenţii economici ce desfăşoară 

activităţi cu impact asupra calităţii aerului; 

• Realizarea obligatorie de spaţii verzi pentru toate zonele industriale, centre 

comerciale sau spaţiile de parcare; 

• Colectarea selectivă şi depozitarea deşeurilor din gospodărie în locul arderilor 

necontrolate ar duce la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• Modernizarea sistemelor centralizate de încălzire a locuinţelor; 

• Reducerea emisiilor atmosferice de dioxid de sulf, dioxid de azot şi pulberi 

provenind de la SC BIOENERGY SRL Suceava; 

• Automonitorizarea emisiilor CAD/CADL provenite de la SC Ambro SA Suceava; 

• Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale în vederea descongestionări 

traficului din municipiul Suceava; 

Obiectiv: îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane 

• Epurarea şi evacuarea apelor uzate provenite din procesele tehnologice de la 

CET Suceava. Captarea şi evacuarea reziduurilor solide din apele uzate ; 

• Prevenirea poluării apelor cu nitraţi din surse agricole, în zona periurbană 
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eixstand deja o serie de localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi- Adâncata, 

Bosanci, Dărmăneşti, Dumbrăveni, Hănţeşti, Ipoteşti, Sălcea, Siminicea, 

Todireşti, Udeşti; folosirea raţională a îngrăşămintelor chimice şi organice 

duce la controlul acestui tip de poluare, alături de utilizarea unor bune practici 

agricole; 

• Epurarea corespunzătoare a apelor reziduale menajere şi industriale; 

• Reabilitarea şi optimizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

Suceava; 

• Modernizarea staţiei de epurare Suceava; 

• Eliminarea practicilor de deversări directe a apelor uzate în reţelele de 

canalizare sau în receptorii naturali; 

• Monitoringul calitativ al apelor, precum şi a cantităţilor de apă prelevată; 

• Realizarea reţelelor de apă şi canalizare, a staţiilor de epurare, în funcţie de 

necesităţile fiecărei zone și dimensionarea corectă a lor. 

 Obiectiv: reabilitarea solului degradat 

• Respectarea procedurilor de închidere definitivă a depozitului neconform 

Suceava-Ipotesti; 

• Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor afectate de activităţi cu impact 

semnificativ (depozite de deşeuri, contaminare din industria energetică, 

chimică, etc); 

• Combaterea fenomenelor de eroziune de suprafaţă şi de adâncime  a solului 

prin realizarea unor lucrări de consolidare a versanţilor, ameliorări de terenuri; 

• Reducerea poluării cu nitraţi şi nitriţi provenind din surse agricole, prin acţiuni 

de informare a producătorilor agricoli şi realizarea de construcţii pentru 

depozitarea gunoiului de grajd şi a dejecţiilor lichide; 

• Realizarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare în scopul creşterii prodcutivitatii 

solului; 

• Împădurirea terenurilor degradate; 

• Salubrizarea drumurilor şi străzilor. 

Măsuri propuse - Riscuri naturale 

Alunecări de teren 

Măsurile de prevenire sau de atenuare/stopare a alunecărilor de teren (după 

IUGS-WG/L, International union of geological sciences working group on landslides) 

trebuie să acţioneze asupra factorilor perturbatori. Aceste măsuri sunt numeroase şi 

specifice fiecărui caz, în funcţie de extinderea şi complexitatea fenomenului. Ele pot fi 

grupate după cum urmează : 
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• Modificarea geometriei iniţiale; 

• Reducerea presiunii apei din pori; 

• Măsuri fizice, chimice, biologice; 

• Măsuri mecanice. 

Acestea au drept scop creşterea gradului de siguranţă al versanţilor prin: 

• Asigurarea unei stări de tensiune în teren, comparabilă cu rezistenţa 

acestuia la forfecare; 

• Conservarea în timp a rezistenţelor la forfecare a pământurilor, 

împiedicând micşorarea acestora; 

• Echilibrarea stării de tensiune prin realizarea unor lucrări de susţinere a 

masei alunecătoare. 

Din aceste măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii 

terenurilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitaţii 

atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane) putem aminti: 

• Îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de 

îmbunătăţiri funciare aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări 

(hidroameliorative şi agro-pedo-ameliorative) funcţie de modul de utilizare 

a terenului; 

• Îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă (lucrări de 

colectare şi evacuare a apei); 

• Lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe 

terenuri cu alunecări stabilizate; 

• Eliminarea sau diminuarea alunecărilor de teren şi a eroziunii solului prin 

măsuri agrotehnice, împăduriri etc. 

Măsurile de prevenire sau de stopare a alunecărilor de teren se referă la 

următoarele areale din municipiul Suceava si zona periurbană a acestuia: nordul, sud-

vestul şi sud-estul municipiului Suceava, localitatea Sfântu Ilie din comuna Scheia, 

vestul comunei Ilişeşti, nordul comunei Stroieşti, teritoriul comunei Moară cu 

precădere partea nordică, suprafeţe dispersate din comunele Bosanci şi Ipoteşti, 

comună Salcia, partea centrală şi vestică a localitateii Todireşti, jumătatea sudică a 

comunei Bălăceana, sudul comunei Şcheia, comună Salcia, jumătatea nordică a 

comunei Dărmăneşti, sudul comunei Mitocu Dragomirnei, partea central-vestică şi 

sudică a comunei Adâncata, suprafeţe reduse şi dispersate pe teritoriul localităţii 

Hănţeşti şi pe teritoriul comunei Siminicea. 

Inundaţii 

• Verificarea obiectivelor şi lucrărilor de apărare, a planurilor de apărare; 

• Executarea unor lucrări de apărare inpotriva acţiunilor distructive ale apelor; 
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• Efectuarea lucrărilor de terasamente, regularizări şi reprofilări ale albiilor, 

consolidări vegetative; 

• Monitorizarea cantităţilor de nisipuri şi pietrişuri extrase din albiile cursurilor de 

apă; 

• Acţiuni permanente pentru întreţinerea secţiunilor de curgere în albiile 

cursurilor de apă: tăierea vegetaţiei, controlul depozitării diverselor materiale şi 

gunoaie în albiile râurilor precum şi repararea lucrărilor existente de apărare 

împotriva inundaţiilor după producerea fenomenului. 

În vederea asigurării managementului riscului la inundații se prevăd următoarele:  

• alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate 

unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;   

• alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea 

inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente 

sau construirii de noi diguri;   

• folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea 

digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale 

de amenajare urbanistică;  revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor 

de gestionare a riscurilor. 

• alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate 

unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;  

• alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea 

inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente 

sau construirii de noi diguri; 

•  folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea 

digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale 

de amenajare urbanistică; 

• revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor de gestionare a riscurilor de 

inundații și actualizarea acestora dacă este cazul, luând în considerare efectele 

posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor; 

• creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul 

populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, 

încheierea de contracte de asigurare și altele asemenea; 

• îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale 

cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, 

accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale. 

Seisme 

• respectarea normelor de siguranţă a construcţiilor corespunzătoare actelor 

normative pentru evitarea riscului de accidente în caz de cutremur. 
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3.10.2. Organizarea sistemelor de spaţii verzi 

Municipiul Suceava beneficiază de un sistem de spații verzi ”în pete”, aceste 

pete, respectiv scuarurile și alte tipuri de spații verzi fiind distribuite destul de 

neuniform. Legarea acestor spații verzi prin fâșii verzi sau aliniamente de arbori 

amplasați în alveole pe diferite trotuare, ar optimiza distribuția spațiilor verzi dar, și 

mai important, ar mări enorm efectul sanitar sau de protecție climatică pe care-l au 

actualele unități de spațiu verde. Există zone ”inerte” în oraș, foarte ”fierbinți” vara, în 

care asfaltul, betonul, sticla sau alte materiale de construcții domină iar vegetația de 

orice fel lipsește, așa cum este cazul multor trotuare, parcări, piețe. Astfel de zone se 

încălzesc excesiv vara, au un albedou ridicat, fiind evitate de marea majoritate a 

oamenilor. Această închegare a actualului sistem de spații verzi poate crea premisele 

dezvoltării și extinderii acestuia prin crearea de artere principale verzi care să lege 

zona centrală cu cele periferice. 

Actualele spații verzi, mai ales cele din cartierele de locuințe sau chiar cele 

particulare, suferă o diminuare sistematică, relativ înceată dar sigură ca urmare a 

punerii în posesie a unor proprietari pe vechile amplasamente, a apariției micilor 

parcări pentru autoturismele personale, a apariției sau măririi spațiilor comerciale de 

la parterul unor blocuri, a apariției teraselor aferente barurilor, a construirii de noi 

blocuri între blocuri.  

Actualele scuaruri sau diferite alte categorii de spații verzi ar trebui protejate 

pe viitor de astfel de fenomene, pentru simplul motiv că o dată pierdute acestea nu 

mai pot fi refăcute sau recuperate niciodată. Calitatea aerului și a mediului urban în 

general depinde în cea mai mare măsură de suprafața, distribuția și calitatea spațiilor 

verzi urbane. 

Există spații verzi precum Parcul Central, Parcul Universității, Parcul 

Trandafirilor, Parcul Gării Ițcani, care adăpostesc elemente remarcabile de vegetație 

(arbori deosebiți) și care ar trebui să capete un statut deosebit și în care acești arbori 

ar trebui evidențiați și făcuți vizibili pentru publicul larg.  

Există arbori seculari pe proprietățile particulare, care nu apar în nici o 

evidență, care sunt în pericolul de a fi eliminați oricând de actualii sau viitorii 

proprietari ai terenului respectiv fără nici o opreliște. În cimitire sau pe lângă lăcașele 

de cult sunt arbori deosebiți atât ca specie, vârstă dar și conformație, adevărați 

martori ai istoriei orașului, care merită ocrotiți și lăsați moștenire generațiilor viitoare, 

indiferent de atmosfera politică și socială a momentului actual.  

Este necesară realizarea unui registru al arborilor ocrotiți indiferent de natura 

proprietății terenului pe care sunt situați, cu recomandări pentru proprietari dar și cu 

un set de hotărâri locale care să asigure o protecție reală acestor exemplare 

deosebite. Odată pierduți, acești arbori nu pot fi înlocuiți niciodată, indiferent de 

motivele pentru care au fost eliminați. O dată cu trecerea timpului acești arbori sunt 

din ce în ce mai puțini. 

Dacă privim sistemul de spații verzi al orașului în detaliu, observăm că 
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Suceava nu are un parc sau o grădină publică, în adevăratul sens al noțiunilor, toate 

spațiile verzi fiind încadrate în categoria scuarurilor. Orice oraș reședință de județ cu o 

populație numeroasă trebuie să aibă un parc, cu suprafață apreciabilă, împărțit în 

sectoare distincte destinate diferitelor tipuri de activități recreative (sector de odihnă 

pasivă, sectorul pentru joaca și recreerea copiilor, sectorul de odihnă activă, cel al 

activităților sportive, sector expozițional etc.). 

Atât parcul Șipote cât și pădura Zamca pot fi transformate în parcuri, după 

rezolvarea statutului juridic al acestora, și după realizarea unor proiecte și a 

investițiilor corespunzătoare, care să utilizeze la maxim potențialul deosebit al acestor 

două zone.  

Mai mult, noile zone de dezvoltare urbană ar trebui să aibă prevăzute spații 

verzi publice generoase, care să compenseze actuala situație a spațiilor verzi din oraș. 

Zonele improprii pentru construcții pot fi utilizate cu succes pentru crearea de spații 

verzi publice, cu accesibilitate ușoară din zona centrală sau din diferite cartiere. Aici se 

pot încadra: lunca râului Suceava, dealul Tătărași, lacul Dragomirna, zona Poiana 

Odaia, Dealul Mănăstirii, zona Hagigadar, fosta platformă industrială, zone ce 

beneficiază de un potențial natural apreciabil (curs de apă, luciu întind de apă, 

perspective deosebite asupra împrejurimilor, obiective culturale, păduri limitrofe). 

Important pentru dezvoltarea viitoare a orașului este și constituirea unei 

”centuri verzi” a orașului, prin identificarea de terenuri pe care să se poată realiza 

plantații cu rol sanitar și protectiv și care să ”închidă” laturile de sud și de est ale 

orașului. 

 

3.10.3. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale 

pentru conservarea patrimoniului natural şi construit 

Având un bogat patrimoniu construit, în mod special, sunt necesare măsuri de 

protecţie a acestor zone şi construcţii,  cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

Pentru patrimonial natural, în care pot fi incluse marile suprafețe împădurite 

(din intravilan sau din extravilan), activităţile ce pot avea impact negativ se numără 

depozitarea necontrolată a gunoaielor, practicarea de activităţi ce nu sunt compatibile 

cu destinaţia terenurilor, practicarea unui turism nereglementat etc. Toate aceste 

posibile ameninţări trebuie evitate prin adoptarea de măsuri corespunzătoare 

Măsuri propuse 

Patrimoniul natural 

Obiectivul principal îl reprezintă protecţia ariilor naturale valoroase. Protecţia 

ariilor naturale valoroase constituie o cerinţă vitală pentru păstrarea echilibrului 

ecologic în zonă. 

 Prin Legea nr. 5/2000 au fost declarate patru categorii de zone protejate: 

rezervaţii ale biosferei, parcuri naturale, parcuri naţionale, rezervaţii naturale şi 
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monumente ale naturii. 

Se propune: 

• protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea utilizării 

tradiţionale a terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii 

tradiţionale ale populaţiei locale; 

• conservarea în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice a tufărişurile 

naturale, vegetaţia malurilor şi a luncilor din lungul râului Suceava, zonele umede 

naturale, pajiştile naturale ; 

• asigurarea integrităţii şi dezvoltării fondului forestier prin extinderea suprafeţei 

terenurilor cu vegetaţie forestieră, inclusiv pe terenurile degradate, până la un procent 

optim de 40% în zona de podiş şi de 10-15% în zona de câmpie; reducerea fondului 

de degradare a fondului forestier prin monitorizarea zonelor afectate şi efectuarea 

tratamentelor specifice; intensificarea controalelor şi sancţionarea contravenţilor în 

special în perioadele de prohibiţie la pescuit şi vânat. 

Patrimoniul construit 

Obiectivul principal îl reprezintă protecţia patrimoniului construit – zone, situri, 

obiective cu valoare istorică, arhitecturală, de arheologie şi de cult. Acesta se poate 

îndeplini prin: 

• Definirea prevederilor adecvate pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii 

monumentelor, care să fie incluse în documentaţiile de urbanism specifice; 

• Realizarea unor programe de valorificare a monumentelor istorice, integrarea 

acestora în circuite turistice existente sau noi; 

• Adaptarea formelor de turism şi programelor turistice la necesităţile de 

protecţie şi conservare a monumentelor istorice; 

• Supravegherea arheologică în vederea identificării unor situri nereperate; 

• Conştientizarea populaţiei privind importanţa de nivel naţional a patrimoniului 

cultural din zonă; 

• Mediatizarea acţiunilor de protejare şi crearea mijloacelor de publicitate 

pentru promovarea valorilor de patrimoniu existente în teritoriu, valorificarea 

prin turism şi activităţi culturale, educaţionale, ştiinţifice a potenţialului 

cultural al zonei. 

 

3.11. Reglementări urbanistice 

În urma analizei multicriteriale a situaţiei existente dar şi ţinând cont de 

solicitările autorităţii locale, teritoriul intravilan stabilit a fost împărţit în mai multe 

zone funcţionale, fiecăreia corespunzându-i o unitate teritorială de referinţă. Aceste 

UTR-uri au fost stabilite având la bază mai multe criterii: funcţiunea dominantă, 

caracteristicile ţesutului existent, condiţiile de amplasare şi configurare a clădirilor în 
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zona respectivă, urmărind delimitarea lor astfel încât să se poate stabili, la nivelul 

fiecărei unităţi un set de reglementări unitare şi omogene. Aceste zone funcţionale, 

UTR-uri sunt:  

ZCP – ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ cu următoarele subzone și unități de referință: 

 

ZCP.1. Zona construită protejată - PIAȚA CENTRALĂ  

ZCP.2. Zona construită protejată - CURTEA DOMNEASCĂ 

ZCP.3. Zona construită protejată - STR. PETRU RAREȘ 

ZCP.4. Zona construită protejată - STR. MIHAI VITEAZUL  

ZCP.5. Zona construită protejată - PIAȚA ARENI 

ZCP.6. Zona construită protejată - STR. AUREL VLAICU, IȚCANI 

 

C – ZONĂ DE TIP CENTRAL 

C0 – Subzona instituțiilor și serviciilor publice de interes general de înălţime medie şi 

mare, cu regim de construire discontinuu situate în Zona Centrală:  

C1 - Subzona instituțiilor publice dispersate la nivelul orașului; 

C2 – Subzona polilor urbani secundari; 

Cp - Subzona monumentelor sau ansamblurilor protejate aflate în afara Zonei 

Centrale. 

 

M – ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE 

Mc – Subzonă mixtă aflată în limita Zonei Centrale – Locuințe și dotări compatibile cu 

funcțiunea de locuire;  

Mi – Subzonă mixtă grefată pe sistemul de locuire individuală, aflată în limita Zonei 

Centrale;  

M1 - Subzonă mixtă aferentă locuințelor colective înalte; 

M2 - Subzona mixtă aferenă locuințelor individuale sau colective cu înălțime medie; 

M3 - Subzonă mixtă cu regim maxim de înălțime de P+2, dezvoltată în zone 

preponderent rezidențiale sau în lungul unor artere importante de circulație; 

M4 - Subzonă mixtă dezvoltată în foste zone industriale sau în noile extinderi pentru 

depozitare, producție și mari centre comerciale. 

 

L  - ZONĂ REZIDENȚIALĂ  
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Li – Subzona locuințelor individuale pe lot situate în Zona Centrală; 

Lc – Subzona locuințelor colective de înălțime mica (P+1-2), medie (P+3-6)  sau mare 

(peste P+6), în regim de construire discontinuu situate în Zona Centrală; 

L1 - Subzona locuinţelor individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri aflate în 

afara zonei centrale; 

L2 - Subzona locuinţelor colective medii (P+3-P+4) situate în ansambluri predominant 

rezidențiale; 

L3 - Subzona locuinţelor colective înalte (P+5-P+10) situate în ansambluri 

predominant rezidențiale; 

L4 - Subzona locuinţelor colective înalte (cu regim de înălțime mai mare de P+10) 

situate în ansambluri predominant rezidențiale. 

A   - ZONĂ DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 

A1 - Subzona activităţilor agrozootehnice; 

A2 - Subzona activităţilor industriale şi depozitare. 

 

F - ZONĂ DOTĂRI CULTE 

 

S - ZONĂ DESTINAȚIE SPECIALĂ 

 

V  - ZONA SPAŢIILOR VERZI  

V1 – Subzona spaţiilor verzi publice; 

V2 - Subzona spaţiilor verzi aflate în proximitatea infrastructurii și a oglinzilor de apă; 

V3 -  Subzona spațiilor pentru agrement și sport; 

V4 -  Subzona păduri de agrement aflate în intravilan. 

 

G - ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

G1 - Subzona gospodărire comunală (cimitire); 

G2 - Subzona gospodarire comunală (instalații și echipamente de inters public). 

 

T  - ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢIE  

T1 - Subzona transporturilor rutiere;  

 T2 - Subzona transporturilor feroviare (CF). 
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Așa cum s-a observat și în analiza situației existente, vechiul sistem de 

reglementare, care a fost în vigoare până la momentul actual, a lăsat loc de 

interpretări, permițând dezvoltarea neuniformă a diferitelor zone ale orașului. Din 

acest motiv, a fost necesară introducerea unui nou sistem de reglementări, care să 

permită realizarea unui control mult mai riguros pentru dezvoltarea urbană.  

Delimitarea teritoriului intravilan în Unitati Teritoriale de Referință, are deci 

rolul de a asigura un cadru de reglementare cât mai exact, care să se raporteze la 

specificul de dezvoltare ale fiecărei zone construite în parte. 

Fiecare Unitate Teritorială de Refernință în parte, este însoțită de un 

regulament de urbanism specific, care descrie în detaliu modul de construire.  

Pentru elaborarea reglementărilor de urbanism s-a ținut cont de toate 

documentațiile de specialitate care au fost întocmite la faza Studii de Fundamentare. 

De asemenea, propunerile din diferitele strategii, elaborate pentru acest teritoriu până 

la momentul întocmirii acestui proiect, au fost raportate la prezentul Plan Urbanistic 

General. 

În consecință, reglementările propuse în cadrul acestui studiu nu se limitează 

doar la delimitarea în Unități Teritoriale de Regerință și la atribuirea unui regulament 

specific pentru acestea, ci vizează o dezvoltare complexă, de ansamblu, în care sunt 

cuprinse și propuneri de fluidizare a circulației, propuneri de creștere a suprafețelor de 

spații verzi, de rezolvare a problemelor de mediu (inclusiv de limitare a gradului de 

poluare), de stimulare a dezvoltării economice, de limitare a problemelor sociale, etc. 

 

3.11.1. Principii de interveneție și restricții de construibilitate 

Prin instituirea acestor UTR-uri prezentul PUG încearcă o reconfigurare a 

zonificării funcţionale a oraşului.  

După cum s-a putut constata în analiza situației existente, tendinţa de 

dezvoltare a orașului a fost una total aleatorie şi haotică, chiar dacă au existat 

documentații de urbanism care au incercat să direcționeze dezvoltarea acestuia. Lipsa 

unei viziuni de ansamblu, raportată la realitățile din teren, generează probleme de 

incompatibilitate funcţională, permite apariția unor zone destructurate şi a unui mod 

total ineficient de utilizare a terenului. 

Reglementările impuse au menirea de a direcţiona şi a controla această 

dezvoltare. Ţinând cont de necesităţile şi tendinţele de dezvoltare ale localităţii a fost 

creionată o strategie care urmăreşte unificarea şi omogenizarea ţesutului, crearea 

unei compoziţii urbanistice coerente în dezvoltările viitoare. Un alt obiectiv strategic 

este îndepărtarea zonelor industriale şi agrozootehnice nefuncţionale din intravilanul 

oraşului şi amplasarea acestora spre periferia localităţii, obţinându-se astfel o 

configuraţie urbanistică morfo-structurală echilibrată şi evitându-se utilizarea 

ineficientă a terenurilor prin ocuparea lor cu amplasamente dezafectate. 

Se încearcă păstrarea şi extinderea acolo unde se poate a zonelor verzi de sport 
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şi agrement. Pentru îmbunătăţirea microclimatului zonei se propune ca minimum 25% 

din suprafaţa fiecărei parcele noi sa fie amenajată ca spaţiu verde. 

Se instituie zona de protecţie de 100.00 m în jurul monumentelor istorice 

înscrise în Lista monumentelor istorice şi zone de protecţie sanitară conform Ordinului 

536/1997.  La drumuri se instituie zone de protecţie de 22.00 m din axul drumului 

naţional, şi 20.00 m din axul drumului judeţean.  

Conform Hotarârii de Guvern nr. 62 din 07.02.1996 este obligatoriu avizul 

Statului Major General pentru: 

 - orice fel de construcţii ce urmează a fi executate la o distanţă mai mică de 

2.400 m faţă de obiectivele speciale situate în extravilan; 

 - toate construcţiile care vor fi executate în vecinatatea obiectivelor militare 

situate în intravilan, pe parcele limitrofe, precum şi a celor situate de cealaltă parte a 

străzilor învecinate cu incinta acestora, în condiţiile prevederilor legale în vigoare. 

Pentru zonele de conversii funcţionale se instituie interdicţie de construire până 

la întocmirea PUZ. Este obligatorie întocmirea PUZ pe întreaga suprafaţă a zonelor 

respective în vederea configurării tramei stradale, rezolvării acceselor şi a echipării 

tehnico-edilitare.  

În enclavele neconstruite din intravilanul existent dar şi în zonele de extinderi 

de intravilan este necesară întocmirea de PUZ-uri pentru stabilirea detaliată şi exactă 

a tramei stradale, a acceselor, echipării tehnico-edilitare, a spaţiilor verzi şi 

echipamentelor publice necesare. 

 

3.12. Obiective de utilitate publică 

În baza legislaţiei actuale, lucrările considerate a fi de utilitate publică sunt, în 

general, următoarele: prospecţiunile şi exploatările geologice, căile de comunicaţie, 

alinierea şi lărgirea străzilor, echiparea tehnico-edilitară, îndiguiri şi regularizări de 

râuri, sisteme de irigaţii şi lucrări de gospodărire a apelor, clădirile şi terenurile 

necesare obiectivelor sociale şi de administraţie publică, salvarea, protejarea şi 

punerea în valoare a monumentelor istorice, apărarea ţării. 

Din analiza situaţiei existente a rezultat ca necesar a fi realizate următoarele 

obiective de utilitate publică: 

1. amenajarea intersecţiilor importante de pe teritoriul localităţii şi a 

străzilor propuse. 

  Se impune amenajarea intersecţiei străzilor Calea Obcinilor - Prefect Gavril 

Tudoraş Luceafărului, unde, la orele de vârf, traficul rutier se congestionează. Nivelul 

de serviciu scăzut al intersecţiei în cauză generează timpi de întârziere, care conduc, 

inevitabil, la prelungirea timpilor de aşteptare, în staţii, a mijloacelor de transport 

public de persoane, făcând neatractivă utilizarea acestora. Totodată se propune 
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semaforizarea intersecţiei sus-amintite, soluţie care poate contribui şi la securizarea 

mişcărilor transversale de pietoni (necontrolate), înregistrate în acea zonă. 

Se va realiza semnalizarea corespunzătoare, în regim de urgenţă, a 

amenajărilor rutiere în vederea calmării traficului şi determinării conducătorilor auto 

să respecte semnificaţia semnalizării rutiere verticale existente în zona Inspectoratului 

Şcolar Judeţean, situată pe strada Calea Unirii. 

  Iluminarea intersecţiilor pe durata perioadei de noapte, măsură ce contribuie la 

creşterea siguranţei circulaţiei rutiere. 

 

2. echiparea tehnico-edilitară în teritoriu  

3. protejarea monumentelor de arhitectură 
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4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE  

Prezenta documentaţie urmează a fi supusă discuţiei autorităţilor locale, şi ale 

Judeţului Suceava şi apoi avizată şi aprobată conform reglementarilor Legii nr. 

350/2001. 

Odată aprobat Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent capătă 

valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar administraţiei locale şi judeţului 

Suceava ce vor urmări aplicarea lor. 

Stabilirea reglementarilor impuse s-a realizat în baza analizei multicriteriale la 

nivelul localităţii privind: 

- Funcţiunea dominantă în zonă; 

- Fondul construit existent; 

- Circulaţia şi echiparea edilitară; 

Având în vedere că studiul privind organizarea viitoare a localităţii a condus la 

extinderea intravilanului existent, se impune ca aceste zone sa fie tratate mai 

amănunţit în Planuri Urbanistice Zonale.  

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face conform 

Regulamentului aferent Planului Urbanistic General – care cuprinde: 

- Prescripţii şi reglementari generale la nivelul teritoriului cuprins în 

intravilanul propus al localităţii; 

- Prescripţii specifice de construibilitate la nivelul unităţilor teritoriale de 

referinţă. 

Strategia de dezvoltare spațială 

Strategia de dezvoltare spațială aferentă PUG va trata următoarele probleme: 

Strategia de dezvoltare locală şi Planul Urbanistic General- necesitate şi 

corelare 

Dezvoltarea locală durabilă  

Strategiile locale de dezvoltare durabilă (SLDD)  

Contextul general al dezvoltării 

Contextul European 

Fondurile disponibile 

Documente strategice naționale 

Coordonate privind dezvoltarea comunităților urbane  

Context Național privind dezvoltarea municipiului Suceava 

Context Județean privind dezvoltarea municipiului Suceava 

Context local privind dezvoltarea municipiului Suceava 

Auditul situaţiei existente: 
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Identificarea factorilor dezvoltării 

Dezvoltare spaţială 

Locuirea 

Patrimoniu natural şi construit 

Populaţia- evoluţie demografică şi forţa de muncă 

Educație, sănătate şi asistenţă socială 

Mediul economic 

Infrastructură (căi de comunicaţie şi reţele edilitare) 

Capacitate instituţională 

Identificarea competitorilor 

Identificarea tendinţelor de dezvoltare 

Analiza SWOT 

Diagnostic 

Viziune şi obiective strategice de dezvoltare: 

Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile / identitatea comunităţii locale 

Direcţii de dezvoltare ale municipiului Suceava în perioada 2014 - 2024 – corelare 

Strategia de Dezvoltare Locală şi Planul Urbanistic General 

Formularea obiectivelor strategice 

Planul de acţiune 

Matricea logică: Obiective ► Programe ► Proiecte  

Oportunităţi de finanţare 

Schemă strategică de dezvoltare spaţială şi identificare programe / proiecte de 

dezvoltare cu materializare spaţială (corelare cu prevederi PUG municipiul Suceava) 

Schemă de implementare- etapizare 

Control şi evaluare: 

Parteneriate oportune  

Implementare, control şi monitorizare 

Strategia va fi detaliată numai după ce documentația PUG va trece de filiera de 

avizare și obține acceptul în urma consultării populației, fiind astfel stabilită clar 

varianta finală. 
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3. ANEXE 

 

Baza legislativă şi tehnică 

Prezenta documentaţie de specialitate, elaborată pe baza Legii 350/2001 

privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, are ca elemente legislative conexe 

pentru partea de specialitate privind:  

a) Circulaţia 

- Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic 

al drumurilor;  

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea a IV-a: Reţeaua de 

localităţi;  

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale;  

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;  

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;  

- Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;  

- Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

Ca bază tehnică s-au folosit standardele elaborate de IRS (Institutul Român de 

Standardizare) şi ASRO (Asociaţia de Standardizare Română):  

- STAS 10795/1: ”Metode de investigare a circulaţiei”; 

- STAS 11416: ”Capacitatea de circulaţie a drumurilor”; 

- STAS 10144/91: ”Străzi – Elemente geometrice”;  

- STAS 10144/1: ”Caracteristici ale arterelor de circulaţie din localităţile urbane 

şi rurale”;  

- SR 10144/4-1995: ”Amenajarea intersecţiilor de străzi – clasificare şi 

prescripţii de proiectare”. 

b) Alimentarea cu apă şi canalizarea 

Soluţiile propuse sunt conforme cu prevederile legilasţiei în vigoare: 

 SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 

potabilă pentru localităţi urbane şi rurale; 

 STAS 1478/1990 – Alimentări cu apă la construcţii civile şi industriale; 
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 SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape 

uzate de canalizare; 

 SR 1846-2/2007 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape 

meteorice; 

 STAS 9470/73   - Ploi maxime. Intensităţi, durate, frecvenţe; 

 STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat şi beton precomprimat;  

 SR 8591/1997 – Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare;     

 HG 930/2005 – Hotărâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind 

caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică”; 

 NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de 

epurare a apelor uzate orăşeneşti. Staţii de epurare de capacitate mică şi 

foarte mică; 

 OMS 536/1997 – „Normative de igienă şi recomandările privind modul de 

viaţă al populaţiei”; 

 NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu 

poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii 

naturali; 

 NTPA 002/2002 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 

reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţia de epurare; 

 NTPA 011/2002 – Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea 

apelor uzate orăşeneşti. 

c) Alimentarea cu energie electrică  

In proiectarea si executarea retelelor de alimentare cu energie electrica se vor 

respecta urmatoarele standarde si prescriptii CONEL in vigoare: 

 STAS 234 – Bransamente electrice. Conditii de proiecatare si executie; 

 STAS 8591/1-91 - Amplasrea în localităţi a reţelelor subterane. 

 PE 107 - Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice; 

 PE 132 - Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica; 

 PE 155 - Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor pentru 

cladiri civile; 

 SR 13433 - Iluminat public 

 

     DISTANŢELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE  

NATURALE  ŞI  DIFERITE INSTALAŢII, CONSTRUCŢII SAU OBSTACOLE 

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 
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de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 

 

Nr.  

crt

. 

 

Instalaţia, construcţia sau obstacolul 

Distanţa minimă în 

[m] de la conducta  

de gaze din PE de: 

Distanţa minimă în 

[m] de la conducta  

de gaze din oţel de: 

pj pr pm pj pr pm 

1 Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de 

terenuri susceptibile a fi construite 

1 1 2 2 2 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0.5 1 1,5 1,5 2 

3 Canale pentru reţele termice, canale 

pentru instalaţii telefonice, televiziune 

etc. 

0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 

4 Conducte de canalizare 1 1 1,5 1 1 1,5 

5 Conducte de apă, cabluri electrice de 

forţă, cabluri telefonice montate direct 

în sol, cabluri TV  sau căminele acestor 

instalaţii 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6 Cămine pentru reţele termice, telefonice 

şi canalizare sau alte cămine subterane 

0,5 0,5 1 1 1 1 

7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 

8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 Linii de cale ferată, exclusiv cele din 

staţii, triaje şi incinte industriale: 

În rambleu 

În debleu, la nivelul terenului 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

1,5* 

3,0** 

 

 

2* 

5,5** 

 

 

2* 

5,5** 

 

 

2* 

5,5** 

Notă: Distanţele exprimate în metri se măsoară în proiecţie orizontală între 

limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

*) De la piciorul taluzului 

**) Din axul linei de cale ferată 

 

Conductele, fitingurile şi armăturile din PE se montează îngropat direct pământ, 

adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m. 

Se interzice montarea reţelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei 

fundaţiilor clădirilor, pe trasee paralele cu acestea, până la distanţa de 2 m de la 

clădire. 
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Se interzice montarea de conducte din oţel supraterane la mai puţin de 20 m de 

calea ferată electrificată şi/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă 

tensiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


