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ABSTRACT:  Zona periurbană reprezintă un areal 
situat în jurul aglomerărilor urbane (oraşe şi 
suburbii), respectiv  marginile aglomerării, dar fără 
să fie propriu-zis înglobate în urban. Este spaţiul 
supus avansării frontului urban, un loc de contacte 
unde se intrepătrund şi se înfruntă lumea urbană şi 
cea rurală, având drept consecinţe transformări 
profunde în plan demografic, economic, social şi 
cultural. Tipologia spaţiilor naturale periurbane se 
datorează a doi factori majori: importanţa presiunii 
urbane şi caracteristicile fizice ale locurilor. 
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1. INTRODUCERE 

 Zona periurbană este arealul situat in 
jurul unui oraş, asupra căruia acesta exercita 
o puternica influenta si de care este foarte 
strâns legat, prin deplasarea populaţiei si 
activităţile economice (agricultura, 
transporturi). 

Zona periurbană reprezintă teritoriul 
larg, dotat si echipat, care înconjoară un pol 
urban cu important rol polarizator la nivel 
naţional si regional, la nivelul căruia relaţiile 
de subordonare, coordonare si influenţare 
reprezintă condiţia echilibrului si a 
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ABSTRACT:  Surrounding area is an area located 
around urban areas (cities and suburbs) and edge 
congestion, but without embedded itself in the city. 
Front advancement is subject to urban space, a place 
where contact faces intertwine and urban and rural 
people, resulting in profound changes in 
demographic, economic, social and cultural. 
Typology of suburban natural areas due to two major 
factors: the importance of urban pressure and 
physical characteristics of places. 
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1. INTRODUCTION 
Surrounding area is the area located 

around a city, on which it exerts a strong 
influence and that is very closely linked 
with population displacement and economic 
activities (agriculture, transport). 

Wider territory surrounding area is 
endowed and equipped, surrounding urban 
pole polarizing important role at national 
and regional level to which relations of 
subordination, coordination and influence is 
provided balance and development. 
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dezvoltării. 
Reprezintă suprafaţa din jurul 

municipiilor si oraşelor, delimitată prin 
studii de specialitate, în cadrul căreia se 
creează relaţii de independenţă în domeniul 
economic, al infrastructurii, deplasărilor 
pentru muncă, asigurărilor cu spaţii verzi şi 
de agrement, asigurărilor cu produse 
agroalimentare, etc (fig.1). 

Represents the area around the cities 
and towns, bounded by studies, in which 
relationships are created economic 
independence, infrastructure, travel for 
work, insurance and recreational green 
spaces, providing food products, etc. (fig.1). 
 
 

 
Figura.1.Arii de influenţă a spaţiilor periurbane              
Figure.1. Areas of influence of suburban areas 

 
Zona periurbană reprezintă un areal 

situat în jurul aglomerărilor urbane (oraşe + 
suburbii), respectiv “franjurile” sau 
marginile aglomerării, dar fără să fie 
propriu-zis înglobate în urban. Este spaţiul 
supus avansării frontului urban, un loc de 
contacte unde se intrepătrund şi se înfruntă 
lumea urbană şi cea rurală, având drept 
consecinţe transformări profunde în plan 
demografic, economic, social şi cultural.  

Zona periurbană rezultă din 
deplasarea şi diseminarea funcţiunilor 
urbane în spaţiul extravilan sau rural şi are 
drept trăsături dominante caracterul 
rezidenţial relativ recent, intensificarea 
fenomenului de deplasare pendulară şi 
caracteristici morfologice nestructurate/ 
incoerente. 

Marginile urbane sunt zone 
caracterizate prin procese de schimbare 
funcţională, disputate din punctul de vedere 
al utilizării terenului (din folosinţă rurală 
trecând într-una urbană).  

Competiţia funcţională cu efecte 
negative asupra mediului le conferă statutul 
de zone fragile ecologic (reducerea 
suprafeţelor verzi naturale şi a terenurilor 
agricole, dispariţia faunei etc.). 

Surrounding area is an area located 
around urban areas (cities and suburbs), and 
"fringe" or edge congestion, but without 
embedded itself in the city. Front 
advancement is subject to urban space, a 
place where contact faces intertwine and 
urban and rural people, resulting in 
profound changes in demographic, 
economic, social and cultural. 

 
Surrounding area resulting from the 

movement and distribution functions 
unincorporated urban or rural area and has 
the dominant traits residential character 
recently, the intensified pendulum 
movement and morphological unstructured / 
incoherent. 

 
Edges of urban areas with functional 

change processes, disputed in terms of land 
use (the use rural going in one urban). 

Functional competition with negative 
effects on the environment gives them the 
status of environmentally fragile areas 
(reducing natural green areas and 
agricultural land, loss of wildlife and so on). 
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Zona periurbană poate fi 
caracterizată prin: 

• spaţii aflate în jurul marilor 
aglomerări urbane şi care nu sunt 
încă înglobate în urban 

• un loc de contact pe care şi-l dispută 
două lumi, urbană şi rurală 

• un ansamblu de zone în care se 
observă o creştere demografică sau 
în care se înregistrează o producţie 
de locuinţe noi sub forme diverse. 

• formarea, crearea unui teritoriu 
periurban se caracterizează 
esenţialmente prin construirea de noi 
locuinţe ale căror forme rămân 
diverse şi care depind de factori 
diverşi:structura funciară rurală, 
tipurile constructive, modurile de 
finanţare a caselor, nivelul de 
organizare şi de structurare a 
ansamblurilor imobiliare 

• zona este de regulă mai slab echipata 
tehnico-edilitar şi cu infrastructură 
nedezvoltată 
Manifestarea graduală a valorilor 

unor parametri (spaţiali, densităţi, fluxuri) 
constituie un model în această zonă de 
trecere. Când aceşti parametri variază brusc, 
modelul spaţial de structurare este 
delimitabil în teritoriu şi constituie fie 
petice, fie coridoare, alcătuind la scara mai 
mare a peisajului, un mozaic. 

Aşezările umane reprezintă o parte a 
mediului, alcătuite din structuri funcţionale 
generatoare de configuraţii spaţiale 
adecvate, orientate către ordonarea 
elementelor cu care vine în relaţie – având 
un caracter antientropic – în scopul 
satisfacerii cerinţelor societăţii. 

Din punctul de vedere al limitelor, 
fizice şi/sau convenţionale, teritoriul 
periurban este greu definibil. Pot fi luate 
totuşi în discuţie trei aspecte în sensul 
conturării unei definiţii: 

• considerarea ariei periurbane ca o 
extindere a oraşului (zonă 
preorăşenească) 

• considerarea ariei periurbane ca o 
zonă de contact spaţial între sistemul 

Surrounding area can be characterized 
by: 

• in areas around large urban areas 
that are not yet integrated into the 
urban 

• a place of contact who dispute him 
two worlds, urban and rural 

• a number of areas where an increase 
in population or where there is a new 
housing production in various forms. 

• training, creating a suburban area is 
characterized essentially by building 
new homes whose forms remain 
diverse and depend on various 
factors: the structure of rural land, 
construction types, modes of 
financing houses, the organization 
and structuring of real estate 
assemblies 

•  is usually the weakest team 
technical-urban and undeveloped 
infrastructure 

 
Gradual manifestation of the values of 

parameters (spacing, density, flow) is a 
crossing pattern in this area. When these 
parameters varies suddenly structured 
spatial model is limited in area and consists 
of either patches or corridors, forming larger 
scale landscape mosaic 
 

Human settlements are part of the 
environment, consisting of functional 
structures generating appropriate spatial 
configurations, oriented ordering of items 
that come in relationship - with an anti-
entropic nature - in order to meet company 
requirements. 

In terms of boundaries, physical and / or 
conventional suburban territory is hardly 
definable. However, the question can be 
taken in the sense of shaping a threefold 
definition: 

• consider as an extension 
suburban area of the city 
(suburban area) 

• consider suburban area as a 
contact zone between the spatial 
network system and the system 
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oraşului şi sistemul reţelei de 
localităţi din teritoriu 

• considerarea ariei periurbane ca o 
zonă de tranziţie între ecosistemele 
urbane şi ecosistemele naturale şi 
seminaturale învecinate, care sunt în 
continuă regresie 
 

2. TIPOLOGIA SPAŢIILOR 

NATURALE PERIURBANE  
 
Tipologia spaţiilor naturale periurbane 

se datorează a doi factori majori: importanţa 
presiunii urbane şi caracteristicile fizice ale 
locurilor (munţi, podişuri, văi, dealuri, 
câmpiile aluvionare, câmpii, coaste). 
 2.1. Presiunea urbană 

Gradul presiunii urbane are 
consecinţe grave pentru zonele urbane şi 
periurbane.  

În vecinatatea imediată a oraşului, 
presiunea de urbanizare este de multe ori 
foarte puternică. 

Într-un al doilea inel, presiunea este 
mult mai puternică şi mai puţin controlată. 
Spaţiile pot suferi deteriorări masive din 
cauza urbanizării, extracţiei de minerale, 
sporturi mecanizate, descărcarea de deşeuri, 
etc. 

Cel de-al treilea inel corespunde 
spaţiilor rurale sau de păduri care au mai 
fost păstrate, însă sunt foarte frecventate 
pentru utilizarea de agrement. 

Zonele periurbane prezintă cazuri 
specifice în funcţie de relaţia şi poziţia 
teritoriului în raport cu oraşul de referinţă 
sau poziţia geografică. 

Există trei tipuri principale de 
periurbanizare: 

� Periurban rural 

• cu non-proximitate faţă de oraş 
• presupune instituţii administrative 

tradiţionale păstrate 
• reprezintă cazurile de implantare a 

rezidenţialului de tip urban în 
intravilanul sau teritoriul 
administrativ al unei localităţi rurale 
din apropierea oraşului (fig. 2.) 

of settlements in the territory 
• consider suburban area as a 

transition zone between 
ecosystems and natural 
ecosystems and semi-urban 
neighborhood that continues 
regression 

 

2. TYPOLOGY PERIURBAN 

NATURAL SPACES  
 

Typology of suburban natural areas 
due to two major factors: the importance of 
urban pressure and physical characteristics 
of places (mountains, plains, valleys, hills, 
alluvial plains, plains, coasts). 

2.1. Urban pressure 
Pressure level has serious 

consequences for urban and peri-urban 
areas. In the immediate vicinity of the 
pressure of urbanization is often very 
strong. 

In the second ring, the pressure is 
much stronger and less controlled. Areas 
can suffer damage due to massive 
urbanization, mineral extraction, sports 
mechanized unloading of waste, etc.. 
The third ring corresponds rural or forest 
areas that have been preserved, but are very 
common for recreational use. 

Urban areas presents specific cases 
depending on the relationship and position 
in relation to town planning reference or 
geographical location. 

 
There are three main types of 

periurbanisation: 
� Suburban areas 

• the non-proximity to the city 
• involves traditional 

administrative institutions held 
• are cases of implant type 

residential  urban built or 
administrative territory of 
villages near (fig. 2.) 
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Figura 2. Tipul periurban rural 
Figure 2. Type suburban areas 

 

� Periurban difuz 
• geografic se află la periferia oraşului 
• presupune construcţii de dotări care 

deservesc direct oraşul sau 
rezidenţial în afara perimetrului 
intravilan sau administrativ (fig.3.) 

• statut administrativ incert 
• adesea destructurat, cu intervenţii 

punctuale nelegate între ele şi 
infrastructură slabă  

� Periurban absorbit 

• geografic este situat în oraş, în 
intravilan, reprezentând o suburbie 
absorbită de oraş  

• derivă din dezvoltarea oraşului prin 
extindere treptată, tradiţională, şi 
includerea zonei periurbane în 
intravilanul său  

 

� Diffuse periurban 

• geographically is located on the 
outskirts of involves construction 
of facilities that directly serve 
residential city or outside the 
urban perimeter and administrative 
(fig.3.) 

• administrative status uncertain 
• often deconstructed, with specific 

actions unrelated and poor 
infrastructure 

� Peri-urban absorbed 

• area is located in the city, urban, 
representing a city suburb 
absorbed  

• derived from the development of 
the city by gradual extension, 
traditional, and include peripheral 
areas within or 

 
 

 
 

Figura3. Tipul periurban difuz, profil rezidenţial 
Figure3. Diffuse peripheral type, residential profile 

 
Efectele periurbanizării sunt: 

• lipsă de coeziune spaţial-funcţională 
cu oraşul 

• lipsă de coeziune spaţial-funcţională 
la nivel de zonă periurbană, prin 
investiţii punctuale, fără un plan 
director coerent cu viziune asupra 

Periurbanisation effects are: 

• lack of cohesion and functional 
space with city 

• lack of cohesion and functional 
space at suburban area through 
timely investments without a master 
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dezvoltării zonei şi în raport cu 
oraşul. 

• trafic excesiv datorită poziţiilor 
excentrice şi distanţelor faţă de 
punctele de interes. 

• destructurare prin lipsa de coeziune 
a elementelor urbane şi scăderea 
densităţii -factor destructurant al 
vieţii urbane. 

• ecologic nociv, prin poluare, consum 
de energie/carburanţi (maşini, 
transport auto de mărfuri), defrişare 
şi reducerea suprafeţelor terenurilor 
agricole. 

• scăderea nivelului de interes şi 
devitalizarea centrului, componentă 
esenţială şi definitorie a oraşului 
tradiţional 

 O comparaţie între densităţile din 49 
de oraşe de pe glob arată diferenţe majore, 
variind între 6 loc./ha (Atlanta, SUA) şi 389 
loc./ha (Mumbay, India). Oraşele ilustrate în 
grafic sunt centre urbane importante, 
majoritatea centre economice de prim rang 
ale ţărilor respective (fig.4.)  

 

plan consistent with the vision and 
development of the area in relation 
to the city. 

• excessive traffic due to eccentric 
positions and distances to points of 
interest. 

• destruction through lack of cohesion 
of urban elements and lower-density 
deconstructed factor of urban life. 

• environmentally harmful, pollution, 
energy / fuel (machinery, transport 
of goods), deforestation and reduced 
land surface. 

• low level of interest and dieback 
center and defining essential 
component of traditional 

A comparison of densities from 49 
cities around the world shows major 
differences ranging between 6 instead. / Ha 
(Atlanta, USA) and 389 instead. / ha 
(Mumbai, India). Cities are graphically 
illustrated in major urban centers, most 
leading economic centers of the country 
(figure 4.) 

 
 
 

 
 

Figura 4. Prezentarea comparativă a densităţii populaţiei din 49 de oraşe de pe glob 
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Figure 4. Comparative presentation of population density from 49 cities in the world 
 

Se poate face o corelare între densităţi 
şi locaţia pe un continent. SUA, cu cea mai 
mică densitate, oraşele din Africa, Europa şi 
America Latină au nivel mediu de densitate, 
în timp ce oraşele din Asia au densitate 
mare (fig.5.)  

It can make a correlation between the 
density and location on a continent. USA, 
lowest density cities in Africa, Europe and 
Latin America average density, while Asian 
cities have high density (fig. 5.) 

 

 
 

Figura 4.Mahala periferică cu densitate mare (Mumbay-India) 
Figure 4. High density peripheral slums (Mumbai, India) 

 
 

 2.2. Cadrul fizic 
Cadrul fizic constituie un parametru 

deosebit de important, deoarece 
condiţionează tipurile de mediul natural, 
precum şi activităţile umane desfăşurate. 
Persistenţa spaţiilor naturale de lângă oraşe 
este explicată aproape întotdeauna din cauza 
existenţei unor puternice constrângeri fizice, 
care opresc urbanizarea (inundaţii, 
constrangeri de relief). 

Munţi si podişuri – Anumite lanţuri 
muntoase vin în contact direct cu centrele 
urbane, ei sunt capabili să-şi păstreze un 
caracter foarte natural. Activităţile umane 
sunt deseori limitate la timp liber. Contactul 
dintre oraş si natura este puţin mai neclar 
atunci când relieful este mai blând (podiş). 
Urbanizarea şi activităţile agricole 
constituie un mozaic cu spaţii naturale.  

Coastă – Pe coastă, uneori, există 
mari spaţii naturale periurbane, conservate 
în general din cauza reliefului dur. Coastele 
mai line sunt mai sărace în medii naturale, 
dar de multe ori găzduiesc spaţii 
neurbanizate. Cele mai frecvente utilizări 
sunt, în general, turism si pescuit.  

Văi mici si dealuri – Numeroase văi 

 2.2. The physical 

 The physical is a very important 
parameter because it makes the kind of 
natural environment and human activities 
performed. Persistence of natural areas near 
cities is explained almost always due to the 
existence of strong physical constraints that 
stop urbanization (flood relief constraints). 
         Mountains and plateaus - Some 
mountain ranges come in direct contact with 
urban centers, they are able to keep a very 
natural character. Human activities are often 
limited to leisure. Contact between city and 
nature is a little unclear when topography is 
gentle (plateau). Urbanization and 
agricultural activities is a mosaic of natural 
spaces. 

Coast - The coast, sometimes there 
are large natural spaces periurban generally 
preserved because of rough terrain. 
Smoother ribs are poorer in natural 
environments, but often host neurbanisation 
spaces.  

The most common uses are generally, 
tourism and fishing. 

Small valleys and hills - Many valleys 
have very low water boundaries created 
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au delimitări foarte mici de apă care au creat 
coridoare împădurite în centrele urbane. 
Anumite dealuri constituie spaţii naturale 
liniare. Aceste mici spaţii în interiorul 
ţesutului urban sunt sub o puternică 
presiune de urbanizare şi loisir. Câmpii şi 

zone inundabile – Zonele umede şi 
inundabile au constituit o barieră importantă 
pentru urbanizare pentru o perioadă lungă 
de timp. Numeroase zone urbane au câmpii, 
adesea ocupate de mozaicuri de medii 
naturale şi zone agricole. Prezenţa apei 
permite prezenţa a numeroase activităţi 
umane şi funcţii naturale.  

Câmpii şi platouri - Spaţiile naturale 
sunt puţin înţelese în zonele urbane de 
câmpie sau de platou, intens ocupate de oraş 
şi zone agricole. Arealele naturale subzistă 
în areale nefertile, mari aşezări aristocratice, 
sau altele care au fost create recent de către 
anumite oraşe.   

 
3. CONCLUZII 

 

Zona periurbană reprezintă teritoriul 
larg, dotat si echipat, care înconjoară un pol 
urban cu important rol polarizator la nivel 
naţional si regional, la nivelul căruia 
relaţiile de subordonare, coordonare si 
influenţare reprezintă condiţia echilibrului si 
a dezvoltării. 

Tipologia spaţiilor naturale periurbane 
se datorează a doi factori majori: importanţa 
presiunii urbane şi caracteristicile fizice ale 
locurilor (munţi, podişuri, văi, dealuri, 
câmpiile aluvionare, câmpii, coaste). 
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forested corridors in urban centers. Some 
hills are natural linear spaces. These small 
spaces within the urban tissue are under 
strong pressure from urbanization and 
leisure. Flood plains and areas - wetlands 
and floodplains have been a significant 
barrier to urbanization for a long time. 
Many urban areas are plains, often occupied 
by mosaics of natural environments and 
agricultural areas. The presence of water 
allows the presence of numerous human 
activities and natural features. 

Plains and plateaus - Natural spaces 
in urban areas are poorly understood plain 
or plateau, intensely occupied city and 
agricultural areas. Natural areas remain in 
fertile areas, larger settlements aristocratic, 
or others that have been recently created by 
some cities. 

 

 

     3. CONCLUSIONS 

  Wider territory surrounding area is 
endowed and equipped, surrounding urban 
pole polarizing important role at national 
and regional level to which relations of 
subordination, coordination and influence is 
provided balance and development. 

Typology of suburban natural areas 
due to two major factors: the importance of 
urban pressure and physical characteristics 
of places (mountains, plains, valleys, hills, 
alluvial plains, plains, coasts). 
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