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II.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI MARGINEA

1. Localizare

Comuna Marginea, judeţul Suceava se întinde pe o suprafaţă de 7591 ha, respectiv
75,91 km pătraţi, fiind situata in partea central-nordica a judetului Suceava, la aproape 9 km
vest de orasul Radauti, de-a lungul paraului Sucevita.
Comuna Marginea este situata in zona de contact a Podisului Sucevei cu Obcinele
Bucovinei, la o altitudine de aproximativ 450 m.
Comuna Marginea se invecineaza cu: comuna Horodnic la Nord, comuna Sucevita si
satul Voievodeasa la Vest, comuna Arbore si orasul Solca la Sud si cu comuna Volovat si
Municipiul Radauti la Est.
Formata dintr-un singur sat si aflata la intersectia drumului national DN 17A
(Câmpulung Moldovenesc–Radauti–Siret) cu drumul national DN 2E (Paltinoasa-SolcaPutna) si DJ 209K (Marginea–Volovat), comuna Marginea este la intersectia a doua cai de
comunicatii importante pentru judetul Suceava si in calea traseelor turistice.
Comuna Marginea se incadreaza intre urmatoarele coordonate geografice: 47˚48’
latitudine nordica si 25˚50’longitudine estica.
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2. Fișa localității
Date de identificare: COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA
Adresa Primăria Comunei Marginea, nr.2241, judeţul Suceava
Tel : 0230 416 203
Fax : 0230 416 203
E–mail : margineaprimaria@yahoo.com
Denumire indicatori
Date generale
Localitatea de reşedinţă
( pentru comune)
Număr sate componente
Suprafaţa:
administrativă
intravilană
conform PUG
Caracteristici geografice
(poziţie, relief
,amplasare, vecinătăţi,
posibilităţi de acces drum naţional feroviar,
aeroport )

U.M.

Total mun/oraş/COMUNĂ

Marginea
Nr.
Ha

1
7591 ha
1417 ha
Comuna Marginea este cea mai mare comună din judeţul
Suceava, fiind situată în partea central-nordică a judeţului, la
aproape 9 km vest de oraşul Rădăuţi, de-a lungul pârâului
Suceviţa, în zona de contact a Podişului Sucevei cu Obcinele
Bucovinei, la o altitudine de aproximativ 450 m.
Comuna Marginea se încadreaza între următoarele coordonate
geografice: 47°48’ latitudine nordică şi 25°50’ longitudine estică.
Singurul sat al comunei (Marginea) este şi un important centru
turistic, fiind situat la intersecţia principalelor trasee turistice din
Bucovina.
Comuna Marginea este străbătută de drumul naţional 17A, care
asigură traficul pe ruta Suceava, Rădăuţi, Câmpulung
Moldovenesc, Vatra Dornei precum şi de drumul naţional DN 2E
care asigură legătura cu oraşul Solca şi Gura Humorului. Drumul
judeţean DJ 209K asigură legătura cu comuna Volovăţ. Aceste
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căi rutiere sunt importante din punct de vedere turistic, fiind
acelea care asigură legătura între principalele aşezăminte
monahale din Bucovina, perle ale culturii medievale româneşti şi
europene incluse în patrimoniul UNESCO şi situate la Putna,
Rădăuţi, Arbore, Voroneţ, Suceviţa şi Moldoviţa.
Aeroportul ,,Ştefan cel Mare ” – Suceava se află la 63 de km
distanţă de comuna Marginea.
Prima menţiune documentară în care apare Satul Marginea este
Scurt istoric ( atestare
după lucrarea " Strămoşii " de Radu Teodoru - 14 iulie 1466 :
documentară, legenda
"Ştefan pleacă la Solca unde ţine scaun de judecată. Răzeşii din
denumirii etc)
Marginea îl pârăsc pe şoltuzul lor....."
Alte informaţii culese de la bătrâni ne spun că satul Marginea
este legat de construirea Sfintei Mănăstiri Suceviţa, în sensul că
atunci cand Ieremia Movila a adus mai mulţi meşteri străini pentru
construirea acesteia, o mare parte dintre ei au rămas pe
meleagurile noastre, ca iobagi, răzeşi sau meseriaşi pe lângă
mănăstire.
Denumirea comunei Marginea provine de la faptul că localitatea
este situată la marginea padurii. După alte păreri, originea
toponimului de Marginea ar fi de natură politică, respectiv graniţă
sau un hotar de ţară. Istoricii şi cercetătorii afirmă cu certitudine
că aceste meleaguri au fost locuite cu mult înainte de
descălecatul lui Dragoş şi a întemeietorului Bogdan.
Apariţia comunei Marginea pe aceste locuri a fost determinată
atât de condiţiile naturale favorabile (terenurile foarte bune pentru
agricultură, slatinile, supafeţele mari de păduri, apele şi păşunile
naturale) cât de cele economice (existenţa căilor de comunicare).
Comuna Marginea este cunoscută în lume prin Ceramica neagră
(de Marginea), care se obţine printr-o tehnica preistorică de
ardere înăbuşită şi ornamentare prin lustruirea cu ajutorul unei
pietre de râu. Acest procedeu folosit de olarii din Marginea este
unic în lume. O ceramică asemănătoare se mai produce undeva
în Mexic. Astfel de ceramică se realizează în prezent în atelierele
de olărit ale familiei Magopăţ, ateliere ce sunt cunoscute în
întreaga lume, fiind vizitate de un număr mare de turişti în fiecare
an precum şi de mari personalităţi: Împăratul Japoniei, Regele
României, Regina Olandei, Şahinşahul Iranului, Guvernatorul
Canadei şi toţi ambasadorii statelor lumii în România.
Populaţie totală stabilă
mii
Populaţia stabilă : 8552 persoane din care:
clasificare :
pers
4257 femei
- pe sexe 4295 bărbaţi
femei, bărbaţi
Naţionalitate : română
- pe naţionalităţi
Religia:
- pe religii
Ortodoxă : 6643
Romano-catolică : 9
Batptistă : 62
Penticostală : 1577
Advenstistă : 29
Creştină după Evanghelie : 10
Mozaică : 14
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Resurse naturale
(resurse minerale ale
solului şi subsolului
resurse de apă şi altele)
Resurse umane
- populaţia totală
stabilă (pe categorii de
vârstă , 0-18, 18-45,
peste 45 ani)
- populaţia plecată în
străinătate (adulţi şi copii
în întreţinere)

Martorii lui Iehova : 11
Alte religii : 21
Resurse naturale : Terenurile foarte bune pentru agricultura,
slatinile (Izvorul sărat din Poiana Pleşei), suprafeţele mari de
paduri, apele şi păşunile naturale.
mii
pers
mii
pers

10529

0 – 18 ani
2924

8552
Grupa de vârstă
19 – 64 ani
65 – 84 ani
4740
823

peste 85 ani
65

1977
Infrastructură

Lungimea drumurilor
publice, din care:
- DN: - modernizate
- cu îmbrăcăminte
uşoară rutieră
- DJ: - modernizate
- cu îmbrăcăminte
uşoară rutieră
- pietruite
- DC:
- clasificate:
- modernizate
- cu îmbrăcăminte
uşoară rutieră
-pietruite
- neclasificate:
- pietruite
-de pământ
Lungimea liniei de cale
ferată
Staţii de cale ferată
(halte)
Aeroporturi (
helioporturi)
Lungimea reţelei de
distribuţie a apei potabile
Număr de locuinţe
racordate la reţeaua de
apă potabilă
Lungimea reţelei de
canalizare
Număr de locuinţe
racordate la reţeaua de

Km

Drum Naţional : modernizat : 13,3 km
Drum Judeţean : modernizat : 3,3 km
Drumuri Comunale : clasificate -modernizate : 10,1 km
-pietruite : 41 km
Neclasificate – pietruite : 5 km

Km

0

Nr.

0

Nr.

0

Km

0

Nr.

0

Km

0

Nr.

0
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canalizare
Staţii de tratare/epurare
ape uzate
Lungimea reţelei
electrice
Număr de locuinţe
racordate la reţeaua
electrică
Lungimea reţelei de gaz
metan
Număr de locuinţe
racordate la reţeaua de
gaz metan

0
Km

49,7

2911
Km

0

Nr.

0

Indicatori sociali
Populaţia activă civilă

pers

Populaţie ocupată (pe
domenii de activitate,
industrie, agricultură,
servicii, alte domenii)
Salariaţi – nr. mediu, din
care:
- în sectorul public
- în sectorul privat
Şomeri

pers

- indemnizaţi pe
categorii de
vârstă/sex/pregătire
profesională

- neindemnizaţi pe
categorii de
vârstă/sex/pregătire
profesională

Pensionari
Persoane cu dizabilităţi
Persoane beneficiare de
ajutoare sociale

4434
Industrie

Agricultură

Servicii

Alte domenii

399

1154

976

1774

418 salariaţi,
din care:
156 salariaţi în sectorul public
262 salariaţi în sectorul privat
131

Pers
.

pers
pers

mun
citori
Studi
i
medii
Studi
i sup.

25-29 ani
B–1
F-1
B–0
F-1

B–1
F-2
B–1
F-5

B-7
F–4
B-1
F–5

B–2
F-0
B-0
F-0

Peste 55
ani
B–5
F–0
B-0
F–1

B–0
F-3

B–0
F -5

B–0
F-0

B–0
F-0

B–0
F-0

B–0
F-0

sub 25
ani
B–1
F-1
B–4
F-6

25-29 ani

50-55 ani

B–2
F-2
B–1
F-0

B–4
F-8
B–0
F-1

B–8
F-3
B–0
F-1

B–1
F-2
B–1
F-0

Peste 55
ani
B-4
F–2
B–0
F–0

B–0
F-1

B–1
F-0

B–0
F-0

B–0
F–0

B–0
F-0

B–0
F–0

pers
mun
citori
Studi
i
medii
Studi
i sup.

Pers
Pers
Pers

Categoria de vârstă
30-39 ani 40-49 ani

sub 25
ani
B-6
F-6
B–7
F - 13

Categoria de vârstă
30-39 ani 40-49 ani

50-55 ani

1782
198
140
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Dezvoltare economică
Industrie
Număr agenţi economici
( firme) active, după
domeniul de activitate
- producţiei
- servicii
- comerţ
- turism
- alte domenii de
activitate

Număr agenţi
economici
( firme) active, după
mărime:
- mari ( 250 salariaţi şi
peste)
- mici şi mijlocii ( 10-249
salariaţi)
- micro ( 0-9 salariaţi)
- organizaţii
cooperatiste
- persoane fizice,
întreprinderi familiale,
sau individuale
Zonă minieră (unde
este cazul)
- Exploataţi miniere
- Unităţi de
prelucrare minieră
Zone/exploataţii/unităţi
dezafectate
Agricultura
Suprafaţa agricolă, din
care:
- suprafaţa arabilă

Nr.

Număr agenti economici:
Persoane juridice : 251
Persoane fizice : 115
Producţie : 10
Servicii : 0
Comerţ cu amănuntul : 59
Turism : 0
Alte domenii de activitate:
Construcţii : 70
Transporturi rutiere de mărfuri : 25
Transport călători : 6
Tăierea şi rindeluirea lemnului : 14
Restaurante : 11
Baruri : 5
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor : 9
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii: 7
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pt. construcţii
:7
Persoane fizice autorizate : 41
Întreprinderi individuale : 22
Întreprinderi familiale : 52

- mari ( 250 salariaţi şi peste) - 0
- mici şi mijlocii ( 10-249 salariaţi) - 83
- micro ( 0-9 salariaţi) - 167
- organizaţii cooperatiste – 1 societate cooperativă
- persoane fizice, întreprinderi familiale, sau individuale - 115

Nr.

Nu este cazul

Ha

2466 ha,
din care:
Arabil :1820 ha proprietate privată
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- păşuni
- fâneţe
- vii
- livezi
( de precizat şi
proprietatea)
Silvicultură
Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră, din
care:
- în proprietatea
statului
- în proprietate
privată
- în proprietate
comunală
Exploataţii silvice
Centre de colectare
ciuperci , fructe de
pădure
Centre de vânătoare
Piscicultură
Ape, lacuri/iazuri/ în
proprietate publică sau
privată
Centre de pescuit
Alte terenuri
Zootehnie
Efective de (în
crescătorii şi în
gospodăriile populaţiei)
- bovine
- cabaline
- porcine
- ovine
- păsări
- familii de albine
- alte animale şi
păsări
Exploataţii agricole, cu
următoarele precizări:
-fără personalitate
juridică ( individuale, PF
autorizate , întreprinderi
individuale şi
întreprinderi familiale )
-cu personalitate juridică
( regii autonome,

Păşuni : 439 ha proprietate comunală din care 3 ha proprietate
privată
Fâneţe : 25 ha proprietate comunală şi 177 proprietate privată
Livezi : 2 ha proprietate privată

Ha
4329 ha din care:
3520 ha proprietatea statului
şi
809 ha proprietate comunală

Nu
Nu

Nu

Ha

Nu

Ha

Nu
Terenuri degradate şi neproductive : 208 ha

Cap.
Bovine : 991
Cabaline : 180
Porcine : 625
Ovine : 1200
Păsări : 5560
Familii de albine : 75
Alte animale şi păsări : 225

243 exploataţii agricole fără personalitate juridică- individuale
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societăţi /asociaţii
agricole, unităţi
cooperatiste sau alte
tipuri)
Exploataţii zootehnice,
cu următoarele precizări:
-fără personalitate
juridică ( individuale, PF
autorizate , întreprinderi
individuale şi
întreprinderi familiale )
-cu personalitate juridică
(regii autonome, societăţi
/asociaţii agricole, unităţi
cooperatiste sau alte
tipuri)
Centre de consultanţă în
domeniul agricol
Dispensare veterinare
( personal medical)

Posturi locale de
televiziune
Unităţi poştale
Număr abonaţi la servicii
de televiziune prin cablu
Număr abonaţi la servicii
de Internet
Alte servicii
Centre comerciale (malluri, bazaruri, pieţe
agroalimentare, târguri,
oboare, hiper, super –
market- uri )
Educaţie
Unităţi de învăţământ de
stat, din care:
- grădiniţe
- şcoli, din care: cu clasele I-IV
- cu clasele I-VIII
- şcoli de artă şi
meserii
- licee/colegii
Unităţi de învăţământ
particulare
Universităţi/ de stat

2 exploataţii zootehnice fără personalitate juridică –
persoane fizice autorizate

Nr.

0

Nr.

1 Dispensar veterinar
1 medic veterinar
2 tehnicieni veterinari

Servicii/Comerţ
Nr.

1

Nr.
Nr.

1
1700

Nr.

480
---

Nr.
Supr
. mp

1 târg (în fiecare joi a săptămânii): 10.000 mp
2 supermarket-uri: 550 mp, 597 mp

1
0
2
0
1 liceu (funcţionează şi ca şcoală cu clasele I-VIII)
Nr.
0

0
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/particulare /filiale
Număr preşcolari,
înscrişi la grădiniţă
Populaţie şcolară
Personal didactic, din
care:
- calificat
- necalificat

Terenuri/Săli de
sport/Baze sportive

Nr.

432 preşcolari

Nr.
Nr.

1376 elevi
Personal didactic: 102 persoane,
din care
Personal calificat : 96 persoane
Personal auxiliar : 6 persoane

Nr. /
Supr
mp.

Piscine/Bazine de înot
Patinoare
Pârtii de schi
Alte locuri de agrement
Cămine culturale
Biblioteci
Unităţi de cult - biserici
Muzee
Case memoriale
Alte obiective culturale

Nr.
Nr.

Tineret şi sport
1 teren de fotbal : 12.000 mp
1 sală de sport : 819 mp
0
0
0
Parcul din centrul comunei
Cultură
1
4
8
0
0
0
Cercetare /Inovare

Instituţii/Staţiuni/Centre
de cercetare –
dezvoltare
(denumire, domeniu de
activitate,alte date)
Sănătate/Asistenţă Socială
Spitale/Dispensare/Cent
Nr.
re se sănătate/Centre de
plasament ( cu
precizarea de stat,
particulare )
Paturi în spitale
Nr.
Cabinete medicaleNr.
medicină generală
Medici
Nr.
Personal mediu sanitar
Nr.
Cabinete stomatologice
Farmacii
Nr.
Unităţi de asistenţă
Nr.
socială

Nu sunt

Dispensarul uman Marginea (de stat)

Nu este cazul
3
3
6
2
4
Nu
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Turism
Forme de turism ce pot fi
practicate

Obiective turistice –
enumerare, scurtă
descriere

Unităţi de cazare - Total
Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice
Alte tipuri de unităţi
Agenţii de turism
Centre/Puncte de
informare turistică
/Asociaţii de promovare
a turismului

.

Nr.
Nr
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

- Turism religios
- Turism rural
- Turism ecologic
- Turism activ
- Turism tematic
Ceramica neagră de Marginea
Din punct de vedere turistic Marginea este cunoscută pe plan
naţional si mai ales internaţional prin păstrarea şi perpetuarea
într-o formă autentică a străvechilor îndeletniciri din epoca
bronzului (sec. V - V I ) de modelare manuală a lutului argilos în
scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare casnică pentru gătit sau
pentru prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale.
Unicitatea ceramicii de Marginea pe plan internaţional este dată
de culoarea neagră rezultată în urma arderii precum şi modelarea
unor forme specifice tradiţionale. O astfel de ceramică se
realizează în prezent în atelierele de olărit ale familiei Magopăţ,
ateliere ce sunt cunoscute în întreaga lume, fiind vizitate de un
număr mare de turişti în fiecare an.
În cadrul complexului de ceramică de la Marginea se află şi un
muzeu etnografic, amenajat într-o casă veche de peste 100 de
ani unde turiştii pot admira şi, chiar achiziţiona costumele
populare din Bucovina, cu precădere din zona Rădăuţi, costume
populare folosite de locuitorii din zonă la cele mai importante
evenimente din viaţa satului.
Un obiectiv turistic important este şi izvorul sărat (slatina), situat
în sudul dealului Pleşa, în locul denumit Poiana Pleşei, de unde
localnicii dar şi locuitorii din împrejurimi se aprovizionează cu
slatină. Zona Pietrele Muierii reprezintă una dintre minunile naturii
ce sunt pe raza comunei Marginea. Multe legende locale îşi leagă
eroii sau întâmplările de aceste minunate locuri. Locaţia se află la
aproximativ 7 km de comună, în sudul localităţii, pe drumul
Şoarecului.
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
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Protecţia mediului
(la aceşti indici se precizează înscrierea în limitele:
- valori normale - sub limita normală – valori depăsite )
Calitatea aerului
Valori normale
Calitatea apei ( de
Valori normale
suprafaţă şi subterană)
Calitatea solului
Valori normale
Calitatea fonică (nivel de
Valori normale
zgomot )
Biodiversitatea ( arii
--naturale protejate )
Incidenţa zonei la
În anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 comuna Marginea a fost afectată
inundaţii/alunecări de
de inundaţii provocate de scurgeri de pe versanți, torenți montani
teren/ situaţii de risc
Sisteme de depozitare –
Prin proiectul „Organizarea sistemului de colectare selectivă a
gestionare deşeuri
deşeurilor menajere şi reciclabile din zona Marginea, judeţul
Suceava „ finanţat prin Programul PHARE CES 2005, a fost
înfiinţat Serviciul de salubritate al comunei Marginea .
În prezent sunt deservite toate locuinţele şi societăţi comerciale
din localitate
Staţii meteorologice
Nu sunt
Oportunităţi de investiţii
Terenuri aflate în
Mp
proprietate publică sau
În zona La Saivane, pe o suprafaţă de 7 ha există posibilitatea
privată -suprafaţă/
amenajării unei zone de agrement (pentru practicare hipism,
distanţa la drumuri de
pescuit, etc.) . Zona se află la aproximativ 500 m faţă de DN 2E.
acces, şi utilităţi - scurtă
descriere
Clădiri aflate în
Mp
proprietate publică sau
Comuna Marginea nu deţine clădiri aflate în proprietate publică
privată suprafaţa
sau privată .
/distanţa la drumuri de
acces, şi utilităţi scurta
descriere
Alte resurse naturale şi
Pădure, păşuni
umane
Alte bunuri
--Posibilităţi de realizare
În zona Cărămidărie este posibilă realizarea unei centrale
sisteme de energie
fotovolatice de producere a energiei electrice nepoluante din
alternativă
energie solară. S-a dorit depunerea unui proiect de investiţii pe
această temă prin POS CCE axa.4.2 dar linia este închisă.
În zona Arşiţă există posibilitatea înfiinţării unui parc eolian.
Potenţial pentru
Există posibilitatea dezvoltării turismului religios, rural, ecologic,
dezvoltare de activităţi
cultural-istoric şi de agrement
turistice
Comuna Marginea este cunoscută prin tradiţia deosebit de
valoroasă în meşteşugul olăritului (posibilitatea practicării
turismului tematic privind ceramica neagră)
Potenţial de dezvoltare a agroturismului
Dezvoltarea zonei prin construirea unui complex turistic şi de
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agrement în zona Şoarec
La nivelul comunei există posibilitatea de a investi:
- într-o agricultură organizată,
- în construirea unui centru de colectare, depozitare şi prelucrare
cartofi,
- în amenajarea unor centre specializate de valorificare a
produselor obţinute de la animale,
- într-o fabrică de procesat produsele din lapte
- ferme mixte
Parteneriate /Înfrăţiri
Parteneriate locale si de
Comuna Marginea este membră a :
dezvoltare locală (ADI Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava
uri, GAL- uri şi alte
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
parteneriate)
Deşeurilor în Judeţul Suceava
Grupului de Acţiune Locală Suceviţa-Putna, cu sediul în comuna
Marginea
Zilele localităţii ( data
Ziua comunei : 8 noiembrie
calendaristică,
Manifestări organizate:
manifestări organizate)
Strânsura de la Marginea
Balul Gospodarilor
Organizaţii neguvernamentale ( Asociaţii/Fundaţii)
Nu sunt
Alte date caracteristice ale localităţii
Alte posibilităţi

Comuna Marginea se deosebeşte prin tradiţia şi frumuseţile împrejurimilor pe care le dezvăluie
frumoasa Bucovină fiind şi un renumit centru de artă populară, cunoscut îndeosebi pentru ceramica
neagră ce se produce aici. Îndeletnicirea olaritului are tradiţii vechi în localitate. Aici se modelează
manual lutul argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuinţare casnică pentru gătit sau pentru
prelucrarea laptelui şi diverse alte forme ornamentale. Ceramica produsă aici este unică pe plan
internaţional prin culoarea neagră rezultată în urma arderii, precum şi prin modelarea unor forme
specifice tradiţionale.
În localitate mai există şi acum case de locuit care pastrează o arhitectură cu o vechime de mai mult
de 100 de ani. Numărul acestora este însă în conitună scădere, locul lor fiind luat de clădiri cu o
arhitectura modernă.
Marginea este şi o străveche vatră folclorică, cu obiceiuri şi datini păstrate din străbuni, cu port
bucovinean de o rară frumuseţe şi sobrietate. În ideea promovării şi păstrării tradiţiilor, a fost înfiinţat
grupul vocal Păstrătorii de tradiţii care organizează în fiecare an concertul de colinde tradiţionale.

2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu
2.1 Cadrul natural
Comuna Marginea este situata intre zona de munte si zona de podis, in Depresiunea
Radautiului, la confluenta raurilor Sucevita cu Suceava, terenul comunei fiind constituit de
luncile si terasele acestora. In aceasta zona, in lungul paraului Sucevita se intalnesc doua
nivele de terase cu altitudine intre 275 si 350 m.
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2.2. Clima
Clima microregiunii este influentata de raul Suceava, respectiv Sucevita. Temperatura
anuala este in medie de circa +8˚C. Iernile sunt lungi si geroase, iar verile sunt scurte si
racoroase. Temperatura medie in luna iulie este de +19˚C.
Se pare ca se restrang sau dispar anotimpurile primavara si toamna. Vanturile
dominante sunt in directia sud-vest in timpul primaverii atingand viteza cea mai mare in
aprilie. Iarna vanturile domina in directia nord-est si sud, deschis crivatului, contribuind la
sporirea temperaturii.
2.3. Apa
Principalul curs de apa este pârâul Sucevita, afluent al paraului Suceava, in lungime
de 35 km cu cel mai mare debit si cursul cel mai repede.
Regimul hidrologic al Sucevitei, prezinta mari variatii anuale de debit.
2.4. Solul si depozite de deseuri
Zona este alcatuita dintr-un fundament de varsta sarmatica peste care se suprapun
depozite ce apartin cuaternarului. Fundamentul de varsta sarmatica este reprezentat de
argile maranoase slab nisipoase de culoare cenusie. Adancimea la care se intalneste acest
complex creste de al vest catre est. Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare de
pietrisuri, nisipuri, luturi si argile. Sunt pamanturi alcatuite din luturi, luturi nisipoase, argiloase
si argile de culoare neagra, cenusie sau galbena, pe care stramosii nostri au folosit-o din plin
la mestesugul olaritului, dar si la tencuirea caselor si adaposturilor de animale, amestecate
cu alte ingrediente (pleava, paie, balegar de cal si apa).
2.5. Vegetatia
Vegetatia este reprezentata prin zona paduroasa in partea de sud si sud – vest a
comunei, caracterizata prin paduri de conifere si foioase.
2.6. Resurse
Conditiile cadrului natural sunt favorabile, comuna beneficiind de resursele podisului
(terenuri arabile, pasuni, materiale de constructii), dar si ale muntelui (paduri, fanete, pasuni).
_______________________________________________________________________________
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Resurse naturale
Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei
Marginea.
Resurse energetice
Clima acestei regiuni ar permite folosirea energiei eoliene, ca sursa de energie
electrica si energia solara.
3. Repere istorice
Istoricii si cercetatorii afirma cu certitudine ca aceste meleaguri au fost locuite cu mult
inainte de desclecatul lui Dragos si a intemeietorului Bogdan.
Sapaturi arheologice efectuate in anul 2002 de catre Mugur Andronic si Emil Ursu de
la Muzeul judetean Suceava au condus la identificarea unor vestigii in preajma unor slatini
ca cea de la Plesa, utilizata de margineni si in prezent. Aici, intr-o fosta gropa s-au
descoperit carbuni de lemn si fragmente de ceramica de Hallstatt.
I. Sandru in studiul “Contributii geografico-economice asupra exploatarii slatinelor din
Bucovina de sud” arata folosinta acestor izvoare sarate din cele mai vechi timpuri. Evolutia
demografica a localitatii a cunoscut etape diferite de crestere si descrestere.
Prima menţiune documentară în care apare Satul Marginea este după lucrarea
" Strămoşii " de Radu Teodoru - 14 iulie 1466 : "Ştefan pleacă la Solca unde ţine scaun de
judecată. Răzeşii din Marginea îl pârăsc pe şoltuzul lor....."
Alte informaţii culese de la bătrâni ne spun că satul Marginea este legat de construirea
Sfintei Mănăstiri Suceviţa, în sensul că atunci cand Ieremia Movila a adus mai mulţi meşteri
străini pentru construirea acesteia, o mare parte dintre ei au rămas pe meleagurile noastre,
ca iobagi, răzeşi sau meseriaşi pe lângă mănăstire.
Denumirea comunei Marginea provine de la faptul că localitatea este situată la
marginea padurii. După alte păreri, originea toponimului de Marginea ar fi de natură politică,
respectiv graniţă sau un hotar de ţară. Istoricii şi cercetătorii afirmă cu certitudine că aceste
meleaguri au fost locuite cu mult înainte de descălecatul lui Dragoş şi a întemeietorului
Bogdan.
Apariţia comunei Marginea pe aceste locuri a fost determinată atât de condiţiile
naturale favorabile (terenurile foarte bune pentru agricultură, slatinile, supafeţele mari de
păduri, apele şi păşunile naturale) cât de cele economice (existenţa căilor de comunicare).
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Comuna Marginea este cunoscută în lume prin Ceramica neagră (de Marginea), care
se obţine printr-o tehnica preistorică de ardere înăbuşită şi ornamentare prin lustruirea cu
ajutorul unei pietre de râu. Acest procedeu folosit de olarii din Marginea este unic în lume.
O ceramică asemănătoare se mai produce undeva în Mexic. Astfel de ceramică se
realizează în prezent în atelierele de olărit ale familiei Magopăţ, ateliere ce sunt cunoscute
în întreaga lume, fiind vizitate de un număr mare de turişti în fiecare an precum şi de mari
personalităţi: Împăratul Japoniei, Regele României, Regina Olandei, Şahinşahul Iranului,
Guvernatorul Canadei şi toţi ambasadorii statelor lumii în România
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