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III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

 

Evaluarea si examinarea comunei Marginea se va face pe 6 domenii prioritare care 

sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013 

care reprezinta “documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 

aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-

economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene” 

(sursa: sinteza PND 2007-2013). 

 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in sub-domenii, 

dupa cum urmeaza: 

 

 

 

DOMENII 

 

SUB-DOMENII 

1.Agricultura,silvicultura si dezvoltare 

rurala 
Agricultura 

 Productia vegetala 

 Pomicultura 

 Zootehnia 

 Silvicultura 

 Piscicultura 

2. Infrastructura si Mediu Infrastructura de transport 

 Infrastructura de utilitati 

 Sanatate 

 Mediu 

3. Economic Comert 

 Servicii 

 Mediu de afaceri 

4. Turism Turism 

5. Educatie si cultura Invatamant 

 Cultura 

6. Resurse Umane Populatia 

 Piata muncii 

 Servicii Sociale 
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1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 

 

1.1. Agricultura 

 

Comuna Marginea dispune de urmatorul potential agricol: 

 

CATEGORIA SUPRAFATA % 

ARABIL 1820 ha 24% 

PASUNE  439 ha 6% 

PADURE 4329 ha 57% 

LIVEZI 2 ha - 

LUCIU DE APA -  - 

ALTELE 1001 ha 13% 

SUPRAFATA 

TOTATLA 
7591 ha 

 

 

 

 

ARABIL 
24% 

PASUNE  
6 % 

PADURE 
57 % 

LIVEZI 
000% 

ALTELE 
13 % 

Fondul funciar 

 

 

 

1.2. Productia vegetala 

 

 Locuitorii comunei Marginea cultiva porumb, cartofi, grau, orz, si uneori secara, si 

mai putin in, canepa, floarea soarelui, sfecla de zahar, castraveti, varza, fasole. Din aceste 

culturi marginenii isi asigura o parte din alimentele de baza ale membrilor familiei, 

cresterea animalelor si a pasarilor de curte, iar unele surplusuri le valotifica pe piata locala 

sau cea zonala. 

 

Suprafetele cultivate cu principalele culturi  si productiile obtinute: 
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Nr. 

Crt. 
Cultura 

Suprafata 

cultivata (ha) 

Productia medie 

obtinuta 

(tone/ha) 

1. Grau 220 3.2 

2. Porumb 350 2.8 

3. Cartofi 380 14.5 

 

 

Grau 
23% 

Porumb 
37% 

Cartofi 
40% 

Suprafete cultivate cu principalele culturi 

 

 

1.3. Pomicultura 

 

In comuna Marginea pomicultura nu are o foarte mare amploare, livezile ocupand o 

suprafata de 15 ha, reprezentand 0.20% din suprafata totala. 

 

1.4. Zootehnia 

 

 In comuna exista o traditie in cresterea animalelor determinata si de structura 

suprafetei agricole, cu accent la bovine, ovine si cabaline.  

 

Efectivul de animale pe categorii din comuna Marginea se prezinta astfel:  

 

Nr. Crt. CATEGORIA NUMARUL DE CAPETE 

1. Pasari 5560 

2. Bovine 991 

3. Caprine 40 

4. Ovine 1200 

5. Porcine 625 

6. Cabaline 180 

7. Familii de albine 75 
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1.5. Silvicultura 

 

In anul 2006, suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera a comunei 

Marginea era de 4440 ha, reprezentand 58.49 % din suprafata totala.  

 Padurea, cu resursele ei, a reprezentat o preocupare principala in viata locuitorilor 

din comuna. In primul rand locuintele sa faceau aproape exclusiv din lemn. 

 Structura padurii pe specii de arbori ne arata o pondere ridicata pentru rasinoase 

(molidul si bradul) peste 60% din suprafata impadurita. Restul este ocupat de fag, plop, 

salcie, arin, paltin, artar, carpen si altele. Bradul s-a extins in fagete, favorizate de climatul 

rece si umed. Prezenta molidului la altitudini mai mici se datoreaza unor impaduriri 

efectuate pe aceste terenuri. Trebuie remarcat faptul ca din toata suprafata padurii, circa 

89% are productivitate inferioara, iar 1% sunt neprductive. Din padurile ocolului Sivic 

Marginea se pot  recolta importante cantiatati de fructe de padure. 

 

1.6. Piscicultura 

 

Pescuitul nu are o mare amploare in zona Marginea, acesta realizandu-se pe 

paraul Sucevita. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

 

2.1. Infrastructura de transport 

 

Localitatea este situata la intersectia a doua artere de circulatie rutiera foarte 

importante, una de-a lungul liniei de contact munte-podis D.N. 2E, intre comuna Putna si 

orasul Gura Humorului si alta care traverseaza Obcina Mare - D.N. 17A, intre municipiile 

Radauti si Campulung Moldovenesc, peste Pasul Ciumârna (1100 metri altitudine), fiind in 

vecinatatea municipiului Radauti, la o distanta de 10 km de acesta, la 15 km de de orasul 

Solca si la 48 km distanta de municipiul Suceava. 

Un alt drum important care traverseaza comuna este DJ 209 Falticeni – 

Paltionoasa – Marginea – Volovat – Vadul Vladichii, componenta DJ 209K Marginea – 

Volovăț.  

Modernizarea drumurilor comunale face parte din proiectele prioritare ale comunei 

Marginea in perioada 2014-2020. 

 

 

2.2. Infrastructura de utilitati 

 

 Comuna Marginea nu are o retea de alimentare cu apa potabila pentru nevoile 

intregii localitati. Exista numai un put de captare care deserveste cu apa zona de industrie 

mica, depozite de moara – fostul CAP si o parte din dotarile centrului civic. 
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 Canalizarea este apropape inexistenta, iar apele uzate menajere sunt deversate la 

nivelul solului sau in fose vidanjabile. 

 Reteaua electrica acopera 90% din necesarul comunei. 

Sistemul de incalzire este individual, asigurat de sobele cu combustibil solid 

(lemnul, in principal) și mai nou cu centrale termice alimentate cu combustibil solid (lemn 

sau peleți). 

Pentru prepararea hranei se folosesc atat lemnele cat si buteliile de aragaz, mai 

ales in perioada de vara cand aprovizionarea acestora este mai usoara. 

            Comuna beneficiaza de servicii de telefonie mobila in proportie de 90%, televiziune 

prin cablu in  proportie de 75%. Serviciul de internet este asigurat  in proportie de 50%. 

In prezent, comuna Marginea nu beneficiaza de rețele de alimentare cu apa și 

canalizare – stație de epurare, dar aceste utilități edilitare fac parte din proiectele prioritare 

ale comunei in perioada 2014-2020. Aceste investiții sunt tot in stadiu de proiecte, 

deoarece sunt foarte costisitoare, nu pot fi finanțate de la bugetul local. De una singură, 

UAT Marginea nu poate fi solicitant eligibil pentru a putea depune cereri de finanțare, ci 

numai in asociere în AJAC (Asociația Județeană Apa și Canal), din care face parte. Din 

păcate proiectele desfășurate prin AJAC se derulează în ritm foarte încet. 

 

2.3. Sanatate 

 

 In comuna Marginea asistenta medicala este asigurata de un dipensar uman. 

Unitatea este dotata cu un laborator de analize uzuale, electrocardiograf, 2 cabinete de 

stomatologie, autoclava de sterilizare, aparat pentru producerea apei distilate si alte 

aparate si dispozitive. 

Cu un colectiv medical competent si receptiv, dispensarul din comuna satisface la 

un nivel ridicat cerintele de ingrijire a sanatatii, de prevenire si tratare corespunzatoare a 

bolnavilor, mentinerea conditiilor igienico-sanitare din scoli si gradinite, precum si  din 

celelalte unitati de pe raza comunei. 

In comuna exista si un dispensar veterinar. Activitatea Cabinetului Veterinar 

Marginea este structurata pe doua mari domenii: activitatea profilactica conform planului 

strategic natioanl si cea de asistenta sanitar veterinara. 

 

 

2.4. Mediu 

 

In comuna Marginea nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului 

inconjurator al comunei. 

De asemeni, poluarea în zonă s-a redus simțitor, odată cu închiderea gropii de 

gunoi și amendarea depozitării deseurilor in locuri neamenajate. La nivelul comunei 

funcționează Serviciul Public de Salubritate Marginea, inființat și dotat corespunzător prin 

Programul PHARE CES 2005. 
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În prezent sunt deservite toate locuinţele şi  societăţi comerciale din localitate, realizându-

se colectarea selectivă a deşeurilor astfel:  deşeurile menajere sunt ridicate în mod 

săptămânal de la fiecare locuinţă si pentru celelalte tipuri de fracţii reciclabile, (plastic,  

hârtie şi doze metalice), care sunt valorificate printr-o societate cu acest tip de activitate, 

frecvenţa de colectare este de două ori pe lună . 

 

3. Economic 

 

 Functiunile economice sunt agricultura (cultura vegetala si cresterea animalelor) si 

industria (industra mestesugareasca, exploatarea forestiera și prelucrarea lemnului). 

 Industria mestesugareasca este o ramura  de traditie pe aceste meleaguri, 

perpetuand bogate traditii folclorice, cunoscuta fiind ceramica neagra de Marginea atat in 

tara cat si peste hoatre. 

 Industria mestesugareasca mai dispune de unitati dispersate sau in gospodariile 

mestesugarilor, de ateliere de covoare, cojocarie, dulgherie si croitorie. 

 

3.1 Comert si servicii 

 

Comertul si serviciile sunt prezente in comuna Marginea prin activitatile diversificate 

oferite populatiei, astfel: prelucrarea bruta a lemnului,  activitati de constructii, tamplarie, 

prelucrarea lemnului – mobilier,  dulgherie, olarit,  croitorie, împletituri nuiele etc. 

 

3.2. Mediu de afaceri 

 

Intreprinzatori locali: 

 MAR MOB SRL – prelucrarea lemnului, productie de ambalaje din lemn, mobila, 

 MAGO-CERAM IMPEX SRL – atelier de ceramica traditionala, vase de ceramica 

neagra si ornamentala, 

 LANZO VIO SRL – depozit materiale pentru constructii, 

 IBF PAVIMENTE SRL – productie de pavaj prin vibropresare. 

 CASA LICA SRL – prelucrarea lemnului, mobilier 

 IF SFÎRNACIUC – prelucrarea lemnului, mobilier 

 COSADEL SRL – constructii 

 CONECT GROUP – construcții 

 IOSIMAR SRL – construcții 

 ROTCONSTRUCT SRL -construcții 

 SOLVILUC SRL – materiale de construcții 

 ALTIUM SERV SRL – servicii auto 

 GATERMAR – prelucrare primară și transport lemn 

 VALY ELAMARG SRL  - lucrări instalații electrice 

 MARGINEANCA SRL – produse panificație 
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4. Turism 

 

Prezenta unui cadru natural deosebit, de contact, cu rauri repezi si pajisti presarate 

de asezari temporare de vara, confera plaiurilor bucovinene o functie prioritar turistica, 

pretabila agroturismului. 

Localitatea Marginea si-a castigat un renume bine meritat prin traditia deosebit de 

valoroasa in mestesugul olaritului.  

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). 

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. 

De asemenea, aici vizitatorii pot urmari intregul proces tehnologic: pregatirea 

lutului, modelarea lui pe roata olarului, decorarea prin lustruire si procesul final de ardere. 

O expozitie permanenta cu vinzare pune la dispozitia vizitatorilor produsele de Marginea.      

Ceea ce impresioneaza foarte mult pe turist in aceasta zona este arhitectura 

populara, al carei specific este dat de casele si portile de lemn frumos ornamentate. 

Marginea este si o straveche vatra folclorica, cu obiceiuri si datini pastrate din strabuni, cu 

port bucovinean de o rara frumusete si sobrietate. 

In zona se poate dezvolta turismul montan, se pot infiinta cabane turistice, pensiuni.  

Facilitati turistice oferite: plimbari de agrement, cu avionul, cu sareta cu cai si sania. 
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5. Educatie si cultura 

 

5.1. Invatamant 

 

 La nivelul comunei Marginea  reteaua de invatamant se prezinta astfel:  

 

Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea 

 

 In cadrul Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea, in anul scolar 2013-2014 

functioneaza un numar de 32 clase, cu 725 de copii, astfel:   

-  249 elevi înscriși la invatamantul primar, organizați în 13 clase; 

-  240 elevi cuprinși în învățământ gimnazial, organizat în 10 clase; 

 - 152 elevi organizati in 5 clase Învățământ liceal; 

-  84 elevi organizați în 4 clase învatamânt profesional.  

În cadrul instituției îsi desfasoara activitatea  13 invatatori, 28 de profesori si 3 

maistri  instructori, în total  44 de cadre didactice. Scoala dispune de 19 sali de clasa, un 

laborator de informatica dotat cu 10 calculatoare, imprimanta si scaner, o sala de sport, 2 

ateliere-scoala cu profil industrie textilă și pielărie pentru fete și prelucrarea lemnului, 

pentru băieți. Liceul Tehnologic Vasile Gherasim  dispune de infrastructură școlară 

reabilitată, inclusiv de sistem propriu de incalzire cantralizată. 

 

 

Scoala cu clasele I-VIII Nr. 2 

 

 In anul scolar 2013 – 2014  functionează 8 clase la invatamantul primar cu 169 de 

elevi si 8 clase la invatamantul gimnazial cu 171 de elevi. Clasele au fost indrumate de 24 

de cadre didactice, dintre care 8 invatatori si 16 profesori, iar 2 profesori predau si alte 

scoli.  

  

Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 3 

 

 Scoala este fecventata de 311 elevi inscrisi in anul scolar 2013-2014, dintre care 

103 la invatamantul primar  (6 clase) si 101 la invatamantul gimnazial (5 clase). Cele 14 

cadre didactice sunt calificate. In cadrul instutuției funcționează și 5 grupe de gradinită, în 

care sunt cuprinsi un numar de 107 copii preșcolari, indrumati de 5 educatoare.  

 

Grădinița cu program normal nr. 1 Marginea 

 

In anul scolar 2013-2014 sunt cuprinsi in invatamantul prescolar  325 copii, 

organizati în  11 grupe, supravegheați de 14 educatoare, alături de 6 posturi de personal 

auxiliar (supraveghetori si contabil). 
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         În cadrul  Gradiniței cu Program Normal Nr.1 Marginea,  la ora actuală  functioneaza  

3 grupe  de gradinita cu program prelungit  si 8 grupe de de gradiniță cu program normal, 

conform autorizatiei de functionare  nr. 3  din  6 inauarie 2013 . 

Deoarece cerințele pentru locurile la gradinița cu program prelungit sunt în creștere, 

pentru buna desfasurare a actului educational, este necesară extinderea corpului de 

clădire al Grădiniței Marginea cu o suprafață construită de 200 mp, care să cuprindă : 

- 2 săli de clasă pentru două grupe preșcolari cu program prelungit, 

- 1 sală bucătărie utilată pentru prepararea hranei pentru preșcolari, 

- 1 sală de mese.  

Lucrările de ”Extindere corp clădire Grădinița Marginea, județul Suceava”, fac 

parte din proiectele prioritare ale comunei Marginea in perioada 2014-2020. 

 

5.2. Cultura 

 

In comuna Marginea se afla un camin cultural unde activeaza o formatie 

interesanta si valoroasa de cor bărbătesc condusă de Halip Aurel. Aceasta formatie 

prezinta spectacole atat la nivelul comunei, dar si in cadrul unor manifestari prestigioase 

de la Manastirea Sucevita sau Catedrala Radauti, in special in timpul sarbatorilor de iarna. 

Biblioteca comunala Marginea a luat fiinta in anul 1960 cu un fond de carte de 2558 

de volume. Treptat, fondul de carte s-a mărit prin achizitia de carte realizată in perioada 

1960-2013 cu fonduri de la bugetul de stat, iar începând din anul 2000 inclusiv din diferite 

donatii. 

Biblioteca continua sa reprezinte un focar de cultura si civilizatie alături de unitatile 

de invatamant si social-cuturale din comuna.  

În domeniul cultural cu ajutorul suţinut al comisiei de cultură din cadrul Consiliului 

Local, a şcolilor din comună, bibliotecii şi căminului cultural au fost organizate diferite 

acţiuni pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale cât şi a portului popular local. Cele 

mai importante evenimente culturale care au  loc anual în comuna Marginea sunt: 

- Ziua eroilor, celebrată în Parcul Central, la data de 13 iunie - acţiune de 

sărbătorire şi pomenire a eroilor căzuţi în cele 2 războaie mondiale, depuneri de coroane 

de flori la monumentul eroilor din comună; 

- “Hora din Cornul Linei”, organizată anual în data de 15 august; 

- „Strânsura mărginenilor„ şi Balul gospodarilor,  evenimente organizate anual la 

data de 8 noiembrie, când se sărbătoreşte şi hramul primei biserici din Marginea. 

- De asemeni se păstrează tradiţia şi sunt organizate manifestări de sărbătorire a 

familiilor din comuna Marginea care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. 

- Pentru locuitorii comunei se organizează pe data de 31 decembrie, Revelion în 

aer liber, cu păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare din Bucovina. 

Patrimoniul comunei este alcatuit  din existenta a 4 biserici de cult ortodox, o casa 

de rugaciuni  a cultului baptist, o casa de rugaciuni a cultului penticostal si  un lacas de 

cult apartinand “Oastei Domnului”. 
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Nr.

Crt. 
Biserica Denumirea Amplasament 

1 Ortodoxa 

BISERICA “SF. 

ARHANGHELI MIHAIL 

SI GAVRIL” 

Marginea 

2 Ortodoxa 

BISERICA INCHINATA 

“CUVIOASEI 

PARASCHIVA” 

Marginea  

3 Ortodoxa 

BISERICA “SFINTII 
IMPARATI 

CONSTANTIN SI 
ELENA” 

Satul Nou 

4 Ortodoxa 
SCHITUL  

”ADORMIREA MAICII 
DOMNULUI” 

Marginea 

 

 Pe raza comunei exista un numar important de credinciosi care fac parte din cultele 

neoprotestante: penticostali, baptisti, adventisti, Oastea Domnului si altele. 

 Un rol important il are cultul penticostal, care are o vechime destul de mare, si 

cuprinde circa 1577 de credinciosi. 

 In comuna exista si o casa de rugaciuni a cultului baptist care cuprinde un numar 

de 62 de credinciosi. 

 In comuna mai fiinteaza un lacas de cult apartinand “Oastei Domnului”. 

 Mai exista un numar de aproximativ 29 de credinciosi apartinand cultului adventist, 

care participa la adunarile religioase in orasul Radauti. 

 

Alte institutii importante din comuna Marginea: 

- Primaria, Politia, Dispensarul, Posta, Filiala CEC, Ocolul Silvic Marginea, Banca 

Transilvania- Filiala Marginea. 

6. Resurse Umane 

6.1. Populatia 

 

    Populația totală a comunei Marginea, conform Recensământului din 2011 este de 

10529 locuitori, iar populația stabilă a comunei este de 8552  locuitori. 

Structura etnica a populatiei stabile din comuna Marginea conform recensamantului 

din 2011 este următoarea: 

 

 

Localitatea 
Total populatie 

stabilă 

Structura etnica 

Români Rromi 

Marginea 8552 8541 11 
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Structura dupa religie a populatiei din comuna Marginea conform recensamantului 

din 2011 
 

 

Structura dupa religie 

Orto 

doxa 
Mozaica Baptista 

Pentico

stala 

Romano 

catolica 

Adventist

a de ziua 

a saptea 

Alta 

religie 

Religie 

nedecl. 

6643 14 62 1577 9 29 21 197 

 

 Din totalul populatiei stabile de 8552 persoane, intre 0 si 19 ani sunt 2924 persoane 

ce reprezinta 34,2%, iar intre 20 si 64 de ani sunt 4740 persoane, respectiv 55,4%, intre 

65 si 84 de ani sunt 823 de persoane, respectiv 9,6%  din care 351 barbati si 472 femei, 

iar peste 85 de ani sunt 65 de persoane din care 20 barbati si 45 femei. 

 Din totalul populatiei, 4295 sunt de sex masculin (50,2%) si 4257 de sex feminin 

(49,7%). Migratia populatiei din comuna reprezinta o problema majora cu efecte benefice, 

dar si unele consecinte nedorite. Se apreciaza ca circa 2000 persoane au migrat începând 

cu anul 1990 si pana in prezent, la munca in strainatate. 

 

6.3. Servicii Sociale 

Asistenta sociala 

Serviciul de asistenta sociala este organizat in cadrul primariei ca serviciu distinct. 

 

Viata asociativa 

In perioada de dupa 1990, in comuna au fost infiintate 116 fundatii umanitare, dar 

multe dintre ele s-au desființat. In prezent desfasoara o activitate efectiva fundatiile “ 

Oastea Domnului”, condusa de Bodnarescu Ionel, “Penticostala Curea”, fundatia “Petriuc”, 

Petriuc Dorian, fundatia “Sfanta Vineri”, condusă de preot Pituleac Nicolae si altele. 
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