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Rolul unui raport de urbanism între studiile prospective pentru 
strategia de dezvoltare locală i 
Există două tradiţii privind planificarea urbană. Una vine pe filiera practicii 
europene, Marea Britanie, Franţa, Suedia etc. şi s-a dezvoltat pe direcţia sporirii 
atenţiei pentru sănătatea populaţiei, educaţie, bunăstare, etc. implicând 
intervenţia publică prin regulamente de folosire a terenului şi prin investiţii publice. 
Cealaltă tradiţie este din practica statelor Americii de nord cu accent pus pe 
regulamentele de zonare a folosinţei terenului şi a subâmpărţirii acestuia. Esenţa 
tradiţiei o reprezintă proprietatea privată şi valoarea proprietăţii. 

Din 1960, cele două tradiţii şi-au găsit o dezvoltare ulterioară relativ comună. 
Aceasta a fost aceea a înţelegerii că planificarea pe baza planurilor 
urbanistice generale este ruptă de evaluarea resurselor şi nu are consensul 
comunităţii pentru care se întocmeşte planul respectiv. In plus, timpul 
necesar întocmirii acestui tip de plan face ca după întocmirea lui să fie deja 
depăşit, nereflectând lumea reală cu ritmul din ce în ce mai alert de modificare a 
cerinţelor economice, a priorităţilor sociale, cu creşterea influenţelor pieţelor 
internaţionale asupra pieţelor imobiliare locale, etc. Din punctul de vedere al 

metodei, răspunsul stă în folosirea planului strategic de dezvoltare locală şi 
orientarea către instrumente de reglementare care să faciliteze 
implementarea deciziilor şi a direcţiilor stabilite prin strategiile de dezvoltare 
locală.  Cu alte cuvinte, printr-o restructurare instituţională şi prin o înnoire 
a practicilor de planificare, este posibilă coordonarea între politicile publice 
şi respectiv cadrul normativ al construirii, care este obiectivul la care se 
reduce, din păcate destul de des, un Plan Urbanistic General în România.   

Un plan strategic pregăteşte baza geografică (spaţială), economică şi socială a 
oraşului pe următoarele direcţii:  

 stabilirea parametrilor pentru dezvoltarea viitoare ţinand cont de 
constrangerile topografice şi considerentele de mediu; 

 facilitarea coordonării activiţilor comerciale/business şi a serviciilor publice 
care afectează dezvoltarea economică, creearea de locuri de muncă, 
transportul, locuinţele, educaţia şi protecţia socială; 

 asigurarea unui nivel de siguranţă şi certitudine pentru participanţii 
din piaţa de terenuri şi în dezvoltarea acestora; 

 asigurarea unei dezvoltări fazate în cadrul unor zone specifice sau 
coridoare de dezvoltare pentru maximizarea eficienţei în realizarea 
infrastructurii urbane, cum ar fi apa, canalizarea, drumurile şi energia 
electrică. 

 

Introducere 
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Un astfel de plan asigură pe termen lung conceptul privind folosirea terenului 
într-un oraş sau regiune şi oferă ghiduri legate de problemele majore ale 
dezvoltării sau consolidării urbane şi regionale.  

Luând ca exemplu practica britanică, instrumentele planificării urbane trebuie să 
asigure realizarea următoarelor obiective: 

 stoparea creşterii necontrolate ale intravilanului  
 reducerea folosirii terenului agricol în favoarea dezvoltării perimetrelor 

localităţilor 
 menţinerea centurilor verzi în jurul localităţilor 
 creşterea ofertei de teren pentru noi dezvoltări 
 susţinerea politicilor privind conservarea zonelor istorice  

Legislaţia existentă în România privind planificarea urbană, este orientată în 
principal către aspectele fizice, spaţiale şi nu către aspectele economice şi sociale 
ale oraşelor. Planificarea strategică a dezvoltării unei localităţi, de cele mai multe 
ori, nu pune accent pe dimensiunea spaţială. Există prin urmare o ruptură între 
aceste două tipuri de instrumente de planificare, ce ar trebui să funcţioneze în 
mod complementar. 

Planurile urbanistice (documentaţiile de urbanism) au un conţinut foarte clar 
definit prin metodologii şi există deja practici profesionale curente şi experienţă 
specifică atât pentru elaborarea lor, cât şi pentru utlizarea lor în gestiunea 

dezvoltării în sectorul construcţiilor (certificatele de urbanism şi autorizaţiile de 
construcţie-demolare eliberate de autorităţile locale se sprijină pe regulile impuse 
documentaţiile de urbanism). 

Există aspecte ale dezvoltării locale care nu sunt suficient de bine clarificate de 
documentaţiile de urbanism: PUG-urile nu sunt un suport eficient de impozitare a 
proprietăţilor imobiliare, teren şi casă, pe baza valorii terenului urban, planurile 
urbanistice nu reglementează conflictele apărute în folosinţa terenului între 
sectoarele public-public, public-privat şi privat-privat, planurile urbanistice nu sunt 
corelate cu bugetul local, planurile urbanistice nu iau suficient în consideraţie 
factorii exogeni care vor influenţa dezvoltarea urbană, precum politicile industriale, 
influenţele restructurării economice, a pieţelor de capital, etc, 

Documentaţiile de urbanism reprezintă oraşul mai mult ca pe o problemă de 
proiectare de obiect decât ca dezvoltare economică sau ca voinţă politică. Deşi 
era prevăzută în legislaţie încă din 2001, în Legea Urbanismului nr. 350, abia în 
2011 au fost publicate în Monitorul Oficial proceduri clare pentru modul în care 
trebuie făcută informarea şi consultarea cetăţenilor în elaborarea documentaţiilor 
de urbanism. Deşi şi în ghidurile metodologice de elaborare pentru Planul 
Urbanistic General şi pentru Planul Urbanistic Zonal prevedeau necesităţile de 
cooperare cu actorii locali, şi deşi planificarea se desfăşoară într-un sistem 
democratic de mai bine de 20 de ani, comunitatea nu este consultată în mod real 
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şi eficient (dincolo de simpla informare) în problemele majore legate de folosinţa 
terenurilor urbane.  

Considerăm deci că demersul de elaborare a unei strategii de dezvoltare locală 
este mult mai inclusiv, deci mai deschis participării comunităţii locale decât cel 
“clasic” de elaborare a unui Plan Urbanistic General, care vizează în primul rând 
fixarea unor regim tehnic ce va ghida activitatea autorităţii publice locale în 
procesele de avizare şi aprobare a construcţiilor şi a amenajărilor spaţiului. Ori 
construcţiile nu sunt decât unul din vehiculele dezvoltării, sigur, unul din cele mai 
importante, dar care nu trebuie considerat înafara conţinutului de activităţi 
economice şi sociale care generează acele construcţii şi amenajări.  

Procesul luării deciziilor în dezvoltarea unei localităţi este un proces cu două faze 
distincte: fundamentarea deciziei şi implementarea acesteia. Decizia este deci 
centrală în abordarea strategică. Fundamentarea deciziei de politică publică se 
face pe baza auditului situaţiei existente şi al tendinţelor de dezvoltare a oraşului. 
Analiza situaţiei existente se face la nivelul ofertei sectorului public - prin 
politicile publice existente - şi al ofertei sectorului privat - prin rolul acestuia în 
producerea unor servicii publice. Tendinţele de dezvoltare sunt analizate prin 
cererea manifestată la nivel local de sectorul public şi privat, cerere ce creează 
imaginea posibilităţilor de transformare viitoare a localităţii respective: evoluţie, 
stagnare, sau declin. Este investigat rolul sectorului public, al autorităţii locale în 

aplicarea politicilor publice şi în reglarea mecanismului pieţei, şi rolul sectorului 
privat, prin cererea şi oferta de servicii publice.  

Auditul situaţiei existente se realizează prin analize ale dispunerii spaţiale, 
informaţii numerice, indicatori, date despre organizaţii, actori şi câmpurile lor de 
interese, cadru legislativ, etc. Pe baza analizelor, se formulează politici de 
dezvoltare noi, care să răspundă cerinţelor actuale ale pieţei, se formulează 
un concept strategic de dezvoltare şi se iau deci ULTERIOR decizii în ceea 
ce priveşte modul de reglementare a utilizării terenurilor (urbanism 
reglementar – în speţă, Planul Urbanistic General). 

Deciziile de politică publică ce au foarte mare impact pe spaţiul localităţii 
respective urmăres bineînţeles îmbunătăţiriea unei situaţii existente, dar şi 
echilibrarea dezvoltărilor viitoare, precum şi formularea unor direcţii de dezvoltare 
privind competiţia regională. 

Sectoarele politicii publice cu impact major asupra spaţiului şi care sunt clar 
definite în practica internaţională sunt: politica de terenuri, politica de locuinţe, 
politica de dezvoltare economică, politica de servicii publice, politica de mediu, 
politica de revitalizare a unor zone din localitate (area based interventions). 

Într-o localitate, interferenţa între sectoarele de politică publică de dezvoltare 
locală foarte mare. În cadrul formulării unei anume politici publice, trebuie în mod 
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absolut necesar urmărită identificarea legăturilor/implicaţiilor unei politici sectoriale 
cu domeniile acoperite de celelalte politici.  

Rolul analizei documentaţiilor de urbanism şi a dinamicilor de dezvoltare 
spaţială în cadrul strategiei de dezvoltare locală pentru comuna Prejmer 
 

Lucrările teoretice şi practica internaţională privind formularea politicilor publice 
locale, cuprinde un set de date şi indicatori specifici, pentru fiecare din domeniile 
acoperite de politicile publice în cadrul unei strategii de dezvoltare locală: politica 
de locuinţe, politica de terenuri, politica de dezvoltare economică, politica de 
servicii publice, politica de mediu, politica de revitalizare urbană. 

In funcţie de situaţia specifică fiecărei localităţi, plecând de la rezultatele analizei 
SWOT, aceste politici pot fi formulate pe baza următoarelor combinaţii: 

-politici bazate pe oportunităţi ce permit contracararea punctelor slabe – 
combinaţii care sprijină strategiile orientate către schimbare; 

-politici bazate pe oportunităţi ce susţin punctele tari – combinaţii care sprijină 
strategiile ofensive; 

-politici bazate pe puncte slabe şi ameninţări – combinaţii care sprijină strategiile 
defensive; 

-politici bazate pe punctele tari şi ameninţări – combinaţii care sprijină strategiile 
diversificate. 

Prin urmare, în România, deşi nu există deocamdată un cadru normativ specific şi 
metodologii de elaborare clare pentru strategiile de dezvoltare locală, este 
evidentă nevoia ca acestea să includă şi o secţiune de analiză a localităţii 
respective şi din punct de vedere spaţial (puncte tari, slăbiciuni, oportunităţi şi 
ameninţări – SWOT), precum şi o analiză a dinamicilor de dezvoltare şi a 
relaţionării între documentaţiile de urbanism (în special Planul Urbanistic General) 
şi tendinţele de dezvoltare existente la nivelul localităţii. 

În cadrul acestui studiu prospectiv, la nivelul localităţii, vor fi analizate următoarele 
aspecteii care pot influenţa în mod decisiv definirea unor moduri de abordare a 
dezvoltării comunei Prejmer: 

 indicatori cantitativi privind numărul total de locuinţe (unităţi de locuit), 
suprafaţa locuibilă totală, media pe localitate privind suprafaţa 
locuibilă/persoană, număr persoane / cameră 

 indicatori cantitativi privind morfologia urbană  (densitate de construcţii 
evidenţiată prin valori medii pe cartiere a indicatorilor urbanistici POT – 
Procent de Ocupare al Terenului şi respectiv CUT – Coeficient de 
Utilizare al Terenului, regim mediu de înalţime)  

 indicatori calitativi privind organizarea şi vechimea tramei stradale (ţesut 
urban cu tramă regulată sau neregulată) 
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 indicatori calitativi privind gradul de dotare cu obiective de utilitate publică  

Pentru evidenţierea zonelor care suferă de o lipsă de dinamică a dezvoltării 
spaţiale şi deci pentru care trebuie să existe eforturi de sprijin (zone aflate în 
declin din punctul de vedere al investiţiilor în construcţii, fie pentru realizarea unor 
construcţii noi, fie pentru reabilitarea şi întreţinerea construcţiilor existente – mai 
ales în zona centrală a comunei Prejmer), se vor analiza succint şi: 

 analiza tipurilor de proprietate asupra terenurilor (domeniul public, 
domeniul privat al statului sau al primăriei, domeniul privat) 

 evidenţierea zonelor de intensă dinamică prin localizarea pe harta a 
adreselor pentru care au fost solicitate autorizaţii de construcţie pentru 
obiective noi, importante ca scară, precum şi aprobarea unor planuri de 
urbanism de zonă sau de detaliu 

 analiza relaţiei între modul de impozitare a terenurilor şi zonificarea 
funcţională, preţul pe piaţa imobiliară, atractivitatea amplasamentului 

 elemente care dau structura pieţei de de terenuriiii: modurile de utilizare a 
terenurilor, zonificarea funcţională, densităţile urbane, alţi indicatori de 
dezvoltare a terenurilor 

În schema de mai jos, sunt prezentate realităţi fizice ale Prejmerului (construcţii, 
terenuri amenajate pentru funcţiuni precise, elemente valoroase de cadru natural, 
etc)  - căsuţele de culoare albastră sau verde dispuse pe contur - care constituie 
tot atâtea elemente de potenţial pentru dezvoltarea locală, cu condiţia să fie 

înţelese ca atare şi folosite astfel încât să existe atât ambianţă specifică ce 
încurajează turismul, cât şi siguranţă şi servicii sociale şi locuire de calitate (cu 
infrastructură edilitară, şi locuinţe bune) ce determină creşterea calităţii vieţii în 
această comună.  

Un palier deosebit de important de analiză, pentru a alcătui analiza SWOT în 
dimensiunile care ţin de mediul extern (Oportunităţi şi Ameninţări) este cel legat 
de contextul regional în care se află comuna Prejmer cu cele trei sate ale sale. De 
asemenea, deşi datând din 2002, Planul de Amenajare al Teritoriului Judeţean 
Braşov s-a constituit într-o sursă de informaţii relevante, clar structurate pe 
domenii de politică publică de dezvoltare şi, lucru foarte important, aceste 
informaţii sunt spaţializate existând o serie foarte largă de hărţi ale Judeţului 
Braşov pe care sunt marcate diverse zonări în funcţie de indicatori foarte 
relevanţi. Pe lângă Planul de amenajare a teritoriului Judeţean, au fost consultate 
Planuri de amenajare a teritoriului zonal / interzonal care includ şi comuna 
Prejmer, Strategii sau planuri de dezvoltare locală / metropolitană /judeţeană, 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Zona Metropolitană Braşov.  

În cele ce urmează vom prezenta mai întâi aceste aspecte ale situării într-un 
context mai larg, pentru ca apoi să descriem, pe baza unor informaţii destul de 
precare, elementele ce sunt punctele forte sau slăbiciunile acestei comune. Date 
solicitate de la administraţia publică locală a comunei Prejmer au urmărit 
elemente de p atrimoniu cultural (Monumente istorice şi zone de protecţie a 
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acestora, Situri arheologice, Zone construite protejate, Studii istorice), dar şi 
planuri istorice şi planuri succesive pentru a urmări în timp evoluţia intravilanului şi 
a fondului construit al comunei Prejmer, Planuri urbanistice (PUZ, PUD) aprobate 
în perioada 2006 – 2011, aflate în vigoare, Planul urbanistic general al comunei 
Prejmer, Studii şi regulamente de urbanism sau  de intervenţii controlate asupra 
construcţiilor, altele decât cele cuprinse în PUZ-uri, Autorizaţii de construcţie şi 
desfiinţare. 

 

 

 

Linii de forţă existente în teritoriu în context regional şi 
metropolitan 
Există la nivel internaţional o serie de proiecte de cercetare în cadrul cărora s-au 
elaborat instrumente de cunoaştere teritorială la diferite scări topografice sau 
nivele de tip NUTS. Amintim în acest sens Proiectul ESPON: SS-LR, „Scenarii 
spaţiale: Noi instrumente pentru cunoaşterea teritoriului - SPAN-3 Perspective 
spaţiale la nivel Nuts-3”. Pe baza unor astfel de analize, precum şi într-un demers 
coerent de planificare a dezvoltării regionale, Agenţia de Dezvoltare pentru 
Regiunea Centru a coordonat o serie de studii şi strategii pentru această regiune. 

O mare parte a acestor documente sunt accesibile publicului de pe site-ul ADR 
Centru. 

Studii şi strategii la agenţia de dezvoltare regională centru 
O tematică foarte importantă pentru această regiune şi care ne interesează în 
mod prioritar pentru Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer 
este cea a turismul rural şi a agroturismului. Pe o hartă ce evaluează obiectivele 
turistice ale Regiunii Centru, Prejmer apare marcat ca având biserică importantă 
şi există şi simbolul pentru semnalarea unor obiective înscrise în Patrimoniul 
UNESCO, dar nu există şi o ilustrare grafică a Cetăţii Prejmer din păcate, cel mai 
probabil din considerente de design al hărţii respective. 

Un studiu în acest sens publicat pe pagina ADR menţionează: „Cultura populară 
autentică, păstrată în forme originare, mai poate fi găsită în multe din satele 
Regiunii Centru. Aceasta premisă a stat la baza unei noi forme de turism, turismul 
rural, ce îmbină atracţiile oferite de tradiţiile autentice ale spaţiului rural (activităţi 
economice tradiţionale, etnografie, bucătărie specifică, sărbători religioase şi 
folclorice), cadrul natural deosebit şi căldura şi ospitalitatea localnicilor. Cvasi-
inexistent înainte de 1990, acest tip de turism a cunoscut o creştere 
spectaculoasă în ultimii ani. Zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea 
Centru sunt: zona Bran-Moeciu, zona etnografică a Mărginimii Sibiului (tradiţii 
legate de viaţa pastorală), Corund (important centru al olăritului), unele sate din 
Munţii Apuseni (prelucrarea tradiţională a lemnului). Un reuşit exemplu de turism 

Analiza situaţiei existente 



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

  
 

7 

rural este dat de comuna Rîmetea din judeţul Alba. Turiştii veniţi aici pot fi cazaţi 
în cele peste 20 pensiuni agroturistice din localitate 24 şi se pot bucura atât de 
tradiţiile locale bine păstrate cât şi de peisajul încântător al zonei. Pentru modul în 
care s-a reuşit prezervarea tradiţiilor locale şi a patrimoniului arhitectonic local, 
comuna a primit în anul 1999 distincţia Europa nostra.” Către o astfel de situaţie 
am putea spera că se îndreaptă şi comuna Prejmer. 
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Figura 2. Obiective turistice în regiunea Centru 
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Pentru a încerca un răspuns la întrebarea legată de avantajele competitive ale 
Comunei Prejmer în cadrul Regiunii Centru din punct de vedere al caracteristicilor 
spaţial volumetrice şi funcţionale urmărite în prezentul raport, au fost surprinse 
câteva aspecte esenţiale în studiile şi rapoartele privind Regiunea Centru: 
densitatea satelor aflată în strânsă legătură cu calitatea infrastructurii de transport 
şi a celei edilitare, şi respectiv resursele naturale existente fie pentru producţia 
agricolă, fie pentru atragerea turiştilor (elemente valoroase ale cadrului natural). 
Dezvoltarea spaţiului rural_ regiunea centru 

Densitatea satelor pe o suprafaţă de 1000 km2 diferă foarte mult în cadrul 
judeţelor din Regiunea Centru, de la judeţul Alba cu 105,4 sate/1000 km2, la 
judeţul Braşov, cu 28 sate/1000 km2, (faţă de media pe ţară de 55 sate/1000 
km2). Numărul mare de sate din judeţul Alba se datorează aşezărilor foarte mici 
din Zona Munţilor Apuseni, unde câteva comune grupează mai mult de 30 de sate. 
Această situaţie creează destul de mari probleme în ceea ce priveşte 
infrastructura de transport şi utilităţile acestor localităţi. În cadrul comunităţilor 
rurale din regiune se întâlnesc şi sate sau aşezări umane izolate care se 
confruntă cu fenomenul sărăciei, caracterizate printr-un consum redus de bunuri 
si servicii. Prin urmare, într-un demers comparativ de situare a comunei Prejmer 
în context regional, constatăm că are câteva avantaje importante la acest capitol 
nefiind câtuşi de puţin o comună izolată. 

 

Figura 3. Harta unităţilor administrative teritoriale din regiunea Centru 

 

Sursa: www.adrcentru.ro 

Potrivit studiului “CARTA VERDE” a dezvoltării rurale în România, în Regiunea 
CENTRU există câteva zone în care predomină factori favorizanţi ai dezvoltării 
(ex. Zona Căliman – judeţul Mureş, Depresiunea Ciuc – judeţul Harghita, 
Depresiunea Braşov şi Zona Sibiu – Lotru – judeţul Sibiu) şi zone în care 
predominanţi sunt factorii restrictivi ai dezvoltării (ex. Zona Munţilor Apuseni – 
judeţul Alba). 
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Factorii care favorizează dezvoltarea social-economică sunt daţi în general de o 
ofertă mai largă de resurse naturale, vegetaţie forestieră, potenţial agricol ridicat 
şi de elemente valoroase ale cadrului natural. Factorii restrictivi ai dezvoltării se 
caracterizează printr-o slabă diversificare a activităţilor economice, dependenţa 
aproape exclusivă de agricultură, infrastructura socială deficitară, acces dificil la 
reţelele de transport. Toate acestea determină un nivel de viaţă foarte scăzut, 
dificultăţi în valorificarea produselor agricole, echipare hidroedilitară aproape 
inexistentă şi în final duc la accentuarea fenomenului de depopulare şi 
îmbătrânire a populaţiei. 
 
În Planul de Dezvoltare pentru Regiunea Centru, aprobat în 15 aprilie 2008, care 
a atins performanţa de a nu avea nici măcar o hartă în toate cele 150 de pagini 
ale documentului, au fost înscrise următoarele axe prioritare de dezvoltare pentru 
perioada 2007-2013: 

1. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale 
(transport, mediu, utilităţi publice, infrastructură socială – şcoli, spitale, 
infrastructura de comunicatii- retele telefonie, internet etc.) 
1.1. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
1.2. Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de protectie a mediului; 
1.3. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale, sociale si de 
sanatate; 

 
2. Sprijinirea afacerilor 

2.1. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate 
2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii 
 

3. Dezvoltarea turismului 
3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural; 
3.2. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice; 
3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor în 
turism 
 

4. Dezvoltare Rurală 
4.1 Creşterea competitivităţi sectoarelor agro-alimentar şi forestier 
4.2 Creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi încurajarea diversificării economiei 
rurale 
 

5. Cercetare, inovare tehnologica si crearea societăţii informaţionale 
5.1. Sprijinirea cercetarii, dezvoltării tehnologice şi inovării în scopul creşterii 
competitivităţii economice 
5.2 Dezvoltarea tehnologiei ICT pentru sectoarele public şi privat 
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6.Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor 
sociale 

6.1.Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere 
6.2 Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile 
6.3.Promovarea incluziunii sociale 
 

7. Dezvoltare urbană durabilă 
7.1 Sprijinirea dezvoltării urbane integrate 

 
 

În cadrul primei axe prioritare, cea a infrastructurii locale şi regionale, se încearcă 
un răspuns de echilibrare a unei probleme majore: accesibilitatea. Imaginea de 
mai jos este foarte elocventă pentru sistemul de circulaţii, cu artere majore şi 
până la un nivel de capilaritate, care trebuie corelat şi cu elementele de relief. 
Densitatea drumurilor în zona comunei Prejmer este una relativ ridicată.  
 
Pe tipurile de infrastructură de transport, remarcăm deci că zona în care se află 
comuna Prejmer este destul de bine deservită atât de infrastructura rutieră, cât şi 
de cea feroviară.  
 

 

Figura 4. Densitatea reţelei de transport rutier la nivelul Regiunii Centru 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rut iera: factor cheie în dezvoltarea 

durabi lă a Regiuni i  Centru, www.adrcentru.ro 

 

 

 

 

 

http://www.adrcentru.ro/
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Figura 5. Infrastructura de transport a Regiunii Centru 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rut iera: factor cheie în dezvoltarea 

durabi lă a Regiuni i  Centru, www.adrcentru.ro 

În schema de mai jos, se remarcă reţeaua de propuneri de autostrăzi, cele cu 
galben fiind legate de coridoarele europene de transport, şi cele marcate cu linie 
punctată neagră sunt propunerile PATN – Planul de Amenajare a Teritoriului 
Naţional.  Planul de amenajare a teritoriului naţional prevede realizarea 
următoarelor autostrăzi ce traversează Regiunea Centru: Sibiu - Făgăraş - Braşov 
- Bucureşti,Zalău- Cluj Napoca – Turda - Alba Iulia - Sebeş, Turda – Târgu Mureş 

- Sighişoara - Făgăraş, Târgu Mureş - Piatra Neamţ - Iaşi – Sculeni, Bistriţa – 
Reghin – Târgu Mureş. 

Figura 6. Direcţiile de dezvoltare a reţelei de transport rutier din Regiunea 
Centru 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rut iera: factor cheie în dezvoltarea 

durabi lă a Regiuni i  Centru, www.adrcentru.ro 

 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.adrcentru.ro/
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La sfârşitul anului 2010, cu finanţări din fonduri structurale, situaţia proiectelor 
legate de infrastructura de transport se prezenta după cum apare în planul de mai 
jos:  
Figura 7. Situaţia proiectelor de infrastructură rutieră în Regiunea Centru, 
decembrie 2010 

 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rut iera: factor cheie în dezvoltarea 

durabi lă a Regiuni i  Centru, www.adrcentru.ro 

Pentru zona în care se află comuna Prejmer, este important proiectul de drum 
ocolitor pentru oraşul Braşov, care va permite o mai bună accesibilitate către 
Prejmer, fără a traversa oraşul, a fluxurilor care vin dinspre vest.  

 

În Planul de Dezvoltare aprobat în 2008, la axele prioritare, la Prioritatea II – 
dezvoltare economică, sprijinirea mediului de afaceri, măsura: 2.2. Dezvoltarea 
afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii, comuna Prejmer 
apare menţionată în cadrul Intervenţiei Scheme de sprijin prin granturi si 
credite subventionate, pentru Parcurile industriale şi celelalte concepte specifice 
dezvoltarii afacerilor, cum ar fi incubatoarele de afaceri şi parcurile tehnologice, 
un fenomen considerat încă în evoluţie pentru Regiunea Centru. Existau în 2008, 
11 locaţii cu titlul de parc industrial înfiinţate în baza Ordonanţei nr. 65/2001 sau 
rezultate în urma dezafectării amplasamentelor apartinând industriei de aparare 
(Metrom, Carfil, Pro Roman, Breman-Braşov, Tohan-Zarnesti, Victoria, Prejmer, 
Fagaras în judeţul Brasov, Parcul industrial Mureş, Cugir în judeţul Alba şi 
Parcurile Industriale Şura Mică şi Şelimbăr în judeţul Sibiu). La proiecte prioriare 
în Judeţul Braşov, regăsim Parcul Industrial Prejmer, promovat de Asociaţia 
Parcul Industrial Prejmer, un proiect care avea la acea dată un studio de 
fezabilitate, şi pentru care era prevăzut un buget de 14.80 mil. Euro. Este, de 
altfel şi singurul aspect în legătură cu care apare numele comunei Prejmer în acel 
document de planificare a dezvoltării la nivel regional 

http://www.adrcentru.ro/


STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

  
 

14 

ÎNCADRARE ÎN CONTEXT JUDEŢEAN 
La sfârşitul anului 2010, se aprobă în Consiliul Judeţean Braşov un document 
strategic important 1: Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov cu orizonturi de 
timp 2013 – 2020 – 2030.  La nivel instituţional, alături de Consiliul Judeţean, 
pentru elaborarea acestui document, coordonarea activităţilor a fost realizată de 
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov – ADDJB, o asociaţie 
intercomunitară înfiinţată în 2006, entitate juridică de drept privat, care numără în 
prezent 52 de membri. Această strategie de dezvoltare are la bază un concept 
strategic dezvoltat în 2007 de ADDJB cu sprijinul experţilor în planificare din 
Landul Brandenburg Germania. Cu acel document, ADDJB punea în faţa 
Consiliului Judeţean o abordare integrată de planificare, un concept trans-
sectorial de dezvoltare teritorială. Strategia elaborată în 2009-2010 care a urmat 
cu sprijinul financiar oferit de programul PO DCA este o detaliere a acelui concept 
strategic din 2007.  

Comuna Prejmer apare în cadrul acestui document de planificare strategică a 
dezvoltării judeţului Braşov în legătură cu următoarele subiecte: 

-statutul incert al şcolilor de arte şi meserii (SAM): Colegiul pentru Agricultură şi 
Industrie Alimentară „Ţara Bârsei” din Prejmer, în care, începând cu anul şcolar 
2008-2009 nu s-au mai făcut înscrieri în clasa a IX-a. Pentru localitatea Prejmer, 
această reglementare din cadrul domeniului educaţiei are efecte negative pentru 

                                                      
1 Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr 325 din 02.11.2010 

că va conduce la creşterea abandonului şcolar în mediul rural, dar şi pentru că 
această instituţie de învăţământ reprezenta un avantaj funcţional pentru comună, 
care nu mai poate fi exploatat în condiţiile reformei învăţământului liceal. 

-număr important al persoanelor care beneficiază de sprijin financiar – se 
menţionează alocaţii pentru  230 de persoane în cadrul celor trei sate ale comunei 
Prejmer. 

-la secţiunea Turism Cultură, Patrimoniu Cultural, comuna Prejmer apare citată de 
multe ori: pentru mlaştinile eutrofe, pentru cetatea medievală, pentru biserica 
fortificată, pentru faptul că aceste valori de patrimoniu construit sunt înscrise în 
lista UNESCO. Biserica-cetate din Prejmer este cea mai masivă construcţie de 
acest tip din Transilvania. La nivel de patrimoniu imaterial, sunt menţionate 
Caravana Clătitelor,  Zilele Prejmerului în luna iunie, Ziua Recoltei în octombrie.  

-la secţiunea dedicată analizelor vulnerabilităţii mediului, se menţionează situaţia 
critică de poluare a apelor subterane în Prejmer, vulnerabilitatea la poluarea cu 
nitraţi depistată în cadrul unui proiect al Ministerului Mediului intitulat „Controlul 
Integrat al poluării cu nutrienţi”, pentru care s-au programat o serie de acţiuni de 
management integrat al gunoiului de grajd şi în comuna Prejmer. În ceea ce 
priveşte impactul asupra mediului a activităţilor antropice, comuna Prejmer este 
prezentată ca fiind în zona de influenţă a oraşului Braşov ca nouă platformă 
industrială. Staţia de transfer deşeuri de la Prejmer deserveşte 15000 locuitori şi 
este deja operativă. Situl de importanţă comunitară (SCI) care cuprinde pădurea 
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şi mlaştina Prejmer poartă numărul de cod RO SCI 0170 şi a fost deja atribuit în 
custodie. 

În cadrul secţiunii Perspective de Dezvoltare, comuna Prejmer este citată pentru 
Obiectivul 1: crearea şi dezvoltarea de locaţii competitive destinate activităţilor de 
producţie, în sensul înscrierii comunei pentru investiţii de tip Green Fields sau 
Brown Fields, dar mai corect ar fi fost probabil să se facă referinţă la reconversie 
de Brown-Fields în legătură cu refuncţionalizarea fabricii de textile aflată între 
Prejmer şi Lunca Câlnicului. 

 Din păcate, legătura cu planurile de amenajare a teritoriului nu se remarcă în 
conţinutul acestui document, care este desigur foarte clar structurat şi are şi 
marele avantaj de a fi succint şi accesibil ca limbaj. Încă o dată putem constata 
ruptura descrisă în introducere între cele două tipuri de documente de planificare 
existente în România: documentele de planificare strategică şi respectiv planurile 
de amenajare a teritoriului. Desigur că data la care a fost elaborat Planul de 
Amenajare a Teritoriului Judeţean este destul de în urmă (2002), dar multe din 
elementele de analiză şi chiar şi de propuneri de atunci merită revizitate.  

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean - PATJ 
 

PATJ Braşov a fost realizat în trei etape de către Catedra de Urbanism a 
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, împreună cu 

Institutul Naţional de Cercetare şi Documentare “Urbanproiect” din Bucureşti în 
calitate de proiectant colaborator: faza 1 - Analiza existent- disfuncţionalităţi, faza 
2 - Direcţii de dezvoltare – obiective, faza 3 - Propuneri – plan de măsuri.  

Domeniile în care se fac analize, diagnostice şi se propun direcţii de dezvoltare şi 
măsuri sunt: 

structura socio-demografică : 

-posibilitatea de amenajare a repartiţiei teritoriale a populaţiei 

-revigorarea comunităţilor destructurate 

-sprijinirea concentrări dispersate a populaţiei 

potenţialul economic: 

-reconsiderarea cartării valorice a teritoriului 

-ameliorarea gradului de utilizare a componentelor teritoriale 

-stimularea restructurării economiei agrare potrivit standardelor europene  

-reabilitarea şi reprofilarea marilor concentrări industriale 

-încurajarea amplasării zonelor de activtăţi competitive 

-dezvoltarea industriei turistice şi a sectorului terţiar 
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profilul teritorial: 

-depistarea axelor principale de dezvoltarea judeţului 

-corelarea dezvoltării între judeţul Braşov şi unităţile limitrofe 

-perfecţionarea monitorizării mediului natural 

-precizarea pragurilor de dezvoltare spaţială a reţelei de localităţi 

-priorităţi în completarea şi dezvoltarea sistemului de utilităţi tehnice 

-evidenţierea rezervelor pentru zone funcţionale purtătoare de dezvoltare 

-creşterea contribuţiei la dezvoltare a patrimoniului cultural 

Evident, toate aceste domenii se întrepătrund, şi chiar dacă este trecut ca fiind un 
domeniu separat cel al profilului teritorial,  este evident că şi potenţialul economic 
şi structura socio-demografică este raportată la teritoriu.  

O sinteză a informaţiilor privind dinamica socio-demografică a judeţului este 
cuprinsă în schema următoare, în care se poate observa înscrierea comunei 
Prejmer cu cele 3 sate ale sale într-o dinamică de creştere demografică: 

 

 

Figura 8. Structura demografică şi ecoluţia comunităţilor din judeţul Braşov 
→ (pagina următoare) 
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Sursa: PATJ Braşov
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În ceea ce priveşte locurile de muncă din comuna Prejmer, se înregistrau în 2002: 
industria alimentară , a băuturilor şi tutunului: alcool, vin (b4); produse lactate (b5), 
dar şi industria textila : prejmer (c9) şi industria de prelucrare a lemnului: (e5) 

 Figura 9. Situaţia existentă a activităţilor economice, zonificării teritoriului, 
Judeţul Braşov↓
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La nivel de propuneri, scenariile avansate în domeniile socio-demografic, 
economic şi teritorial au fost grupate în propuneri de completare a situaţiei 
existente şi propuneri de revizuire / corectare a acesteia. Privitor la propunerilor 
cu caracter inovator, de completare, acestea iau în considerare echilibrarea 
nivelului de dezvoltare cantitativă a celor 3 subregiuni (Ţara Bârsei, Ţara 
Făgăraşului, Ţara Rupei) în sensul unor transferuri de prerogative, funcţii şi 
activităţi. Pe de-o parte, sistemul urban Braşov (stimulat să-şi amelioreze calitativ 
profilul) ar descentraliza (parţial) unele servicii la nivel judeţean, stimulând pe de 
altă parte activităţile administrative din municipiul Făgăraş şi oraşul Rupea. 

Pentru echilibrarea dezvoltării economice în subregiunile defavorizate (Ţara 
Făgăraşului, Zona Rupea) se propune plasarea între ele şi Ţara Bârsei a unor 
componente de legătură cu profil de activităţi economice şi servicii exploatând 
resursele specifice (de expertiză: parcul ştiinţific/tehnologic dintre Braşov şi 
Făgăraş, istorice: reţeaua de distracţii şi agrement dintre Rupea şi Braşov, 
naturale: benzile amenajărilor de odihnă şi sport de pe Olt, între Făgăraş şi 
Rupea). 

Practic, schemele alăturate sintetizează propunerile PATJ Braşov din 2002: 

 

 

 

Figura 10. Schema reţelei de localităţi, Judeţul Braşov, 2002 

 

Sursa: PATJ Braşov  
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Figura 11. Dezvoltarea reţelei de localităţi. Judeţul Braşov 

 
Sursa: PATJ Braşov  

Prejmer apare ca o localitate ce face parte din sistemul policentric al Brasovului, 
echipată relativ bine cu obiective de utilitate publică cu rol teritorial (şcoli, liceu, 
punct sanitar, cinematograf), într-o zonă care se caracterizată de un grad mare de 
accesibilitate în raport cu unităţile de relief şi căile de comunicaţii, şi cu o 
densitate a aşezărilor relativ redusă. 

 

Figura 12. Propuneri pentru direcţiile de dezvoltare ale judeţului Braşov 
→(pagina următoare)
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