
UNITATEA SPAȚIALĂ DE ANALIZĂ 
Dinamicile demografice, spațiale și economice asociate orașelor ne indică o relație de interdependență 
între centrul urban și localitățile înconjurătoare, ca urmare a influenței polilor urbani asupra dinamicilor 
spațiale nu doar din interiorul limitelor unității administrativ teritoriale, dar și dincolo de acestea, în 
localitățile peri-urbane. Mai mult, aglomerările urbane sunt motoarele de creștere ale economiei, astfel 
noi entități spațiale din jurul centrului urban polarizator, precum zona urbană funcțională (ZUF) – zona de 
navetism sau zona metropolitană a orașului (ZM), capătă o importanță crescută în analiza comprehensivă 
și integrată a acestora, așa cum reiese din literatura internațională și națională, deopotrivă, din 
documente precum: ORAȘE-MAGNET: Migrație și navetism în România (2017), România Metropolitană 
(2019), propunerea de modificare a Legii nr. 351/2001, etc. De exemplu, la nivel național, conform datelor 
puse la dispoziție de INS în urma ultimului recensământ din 2011, cele 41 de ZUF-uri din jurul orașelor 
reședință de județ au generat 90% din veniturile generate de mediul privat și 61% din numărul total de 
locuri de muncă din țară.  

Municipiului reședință de județ Suceava este un municipiu de rang II prin clasificarea definită în cadrul 
legii nr. 351 / 2001 și a fost desemnat prin HG nr.998/2008 ca unul din cei 13 poli de dezvoltare urbană. 
Conform Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, Suceava este pol regional OPUS 
cu specificitate functională.  

Dinamicile spațiale de la nivelul municipiului Suceava vor fi analizate dincolo de limita teritorială a 
municipiului, studiind atât Zona Metropolitană Suceava (ZMS), înființată în 2011, cât și Zona Urbană 
Funcțională (ZUF Suceava). Aceste localități sunt în directă legătură cu nucleul polarizator – municipiul 
Suceava, prin relațiile economice, sociale și de navetism care se stabilesc între acestea. De asemenea, cum 
la nivel național putem observa fenomenul de peri-urbanizare și expansiune în extenso chiar și în orașe 
secundare, ce au înregistrat declin demografic, este important să analizăm cu atenție dinamicile urbane 
de la nivelul localităților din primul inel peri-urban, din vecinătatea imediată a centrului polarizator.  

Zona Metropolitană Suceava este asociația de dezvoltare inter-comunitara definită conform legii nr. 
251/2001 și constituită prin HCL nr. /30.06.2011, este compusă din următoarele UAT-uri:  

- Municipiul Suceava 
- Orașul Salcea  
- 13 comune: Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, Verești, Siminicea, 

Stroiești, Dumbrăveni, Udești, Hănțești și Dărmănești. 

Zona Urbană Funcțională a municipiului Suceava, stabilită conform noii metodologii de definire a 
tipologiei localităților și a zonelor urbane funcționale din România ce are la bază metoda CE-OECD, 
utilizată în propunerea de modificare a legii 351/2001, cuprinde:  

- Municipiul Suceava 
- Orașul Salcea 
- 10 comune: Adâncata, Dumbrăveni, Hănțești, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, 

Șcheia, Siminicea și Stroiești.  

 

 

 

 



Figura 1. Organizarea administrativă a zonei urbane funcționale și a zonei metropolitane Suceava. 

 

Sursa: autorii. 


