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La partea de propuneri, pentru comuna Prejmer, este relevantă tematica 
dezvoltării agriculturii: este considerată în analizele aferente PATJ din 2002 ca 
fiind o localitate ce dispune de importante suprafeţe de păşune şi fâneţe pentru 
care se propun măsuri prioritare de încurajare a zootehniei. Deasemenea, este o 
localitate în care existau în 2002 societăţi comerciale cu profil de producţie 
vegetală, cu capital 100% de Stat pentru care se propune încurajarea acţiunii de 
privatizare. Pentru complexe avicole existente la 2002 se propuneau măsuri 
prioritare de mărire a gradului de ocupare. 

În ceea ce priveşte silvicultura, se propunea  pentru comuna Prejmer asigurarea 
continuităţii suprafeţelor împădurite conform principiului gospodaririi durabile a 
padurilor prin lucrări de regenerare a padurilor pe terenuri degradate (figura 13). 

La secţiunea turism a PATJ Braşov, comuna Prejmer era văzută ca având un 
potenţial extraordinar de important atât ca potenţial turistic antropic propus pentru 
valorificare – biserica fortificata/cetate si localitate cu fond etnofolcloric, cât şi 
pentru rezervaţii şi monumente ale naturii (legea 5/2000 zone protejate ) – 
rezervatie peisagistică. În structurarea reţelei de localităţi, comuna Prejmer apare 
ca şi localitate cu functiuni turistice - localitate agroturistică (figura 14). 

În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, zona comunei Prejmer este vizată de 
necesitatea retehnologizării în vederea ameliorării condiţiilor de mediu. De 
asemenea, se dorea încurajarea dezvoltarii I.M.M.  din domeniul serviciilor şi 

industriei alimentare, precum şi modernizarea agriculturii si exploatarea raţională 
a pădurilor (figura 15). 
 

 

 

Figura 13. Propuneri pentru dezvoltarea agriculturii în judeţul Braşov → 
(pagina următoare)
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Figura 14. Propuneri pentru dezvoltarea turismului în judeţul Braşov 
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Figura 15. Propuneri pentru direcţii de dezvoltare ale activităţilor economice, şi zonificarea teritoriului judeţului Braşov 
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Situaţia Mediului în zona Prejmerului în 2002, nu era una din cele mai bune:  se 
înregistra poluare a solului şi a vegetaţiei din cauza unităţilor de industrie 
alimentară şi industria textila, iar tipurile de deşeuri identificate erau industriale si 
mixte. Deasemenea, zonaera considerată ca prezentând riscuri antropice: 
localitate cu densitate mare care generează condiţii nefavorabile de locuire si 
infractionalitate (figura 16). 

Prin urmare, propunerile pe această temă erau legate de gestiunea deşeurilor- 
colectarea selectiva, depozitări ecologice – este momentul în care se propune 
staţia de transfer deseuri care va fi între timp realizată. Dar deşi erau prevăzute 
măsuri pentru eliminare a surselor de poluare pentru protectia apei încă de atunci, 
situaţia vulnerabilităţii resurselor de apa potabila subterană nu s-a rezolvat. Se 
mai propunea delimitarea si preotejarea zonelor ecologice fragile – rezervatie 
mixtă, precum şi lucrări de întreţinere pentru zonele care au fost desecate, şi 
lucrări pentru combaterea eroziunii solului (figura 17).
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Figura 16. Cadrul natural şi protecţia mediului, situaţia existentă şi disfuncţionalităţi, judeţul Braşov 
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Figura 16. Propuneri pentru protecţia mediului şi cadrul natural 
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În ceea ce priveşte infrastructura edilitară majoră, în Planul de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean din 2002, analiza de existent reflecta pentru comuna Prejmer 
o situaţie relativ bună: captări de apă, staţie de transformare pentru energia 
electrică, conducte magistrale pentru gazele naturale (figura 18).  

Se înregistra însă o disfuncţie majoră la nivelul echipării edilitare pentru 
canalizare şi epurarea apelor uzate (figura 19).  

În diagnosticul la nivelul infrastructurii tehnice, în care erau incluse şi căile de 
transport, se făcea referire la necesitatea modernizării Drumului Naţional (ceea ce 
s-a întâmplat în perioada 2005-2008), precum şi modernizarea căii ferate (figura 
20). 

Deşi aceste teme vor fi evident expuse şi în studiile specifice de mobilitate, sau de 
echipare edilitară, sau de mediu, revizitarea  planşelor PATJ din 2002 oferă o 
viziune de ansamblu la nivel spaţial, extrem de necesară pentru aceste sectoare 
de dezvoltare, care sunt tot atâtea domenii de politică publică. În special la nivel 
de protecţia mediului şi de mobilitate (circulaţii), corelarea între nivelele 
administraţiei publice este esenţială: aceastea sunt domenii care nu se pot trata 
decât având această viziune la scară mai mare.  În stabilirea unor obiective 
specifice şi măsurabile de dezvoltare pe aceste domenii, lucrul pe hărţi este deci 
foarte folositor. Iată de ce este regretabil că în documentul de prezentare al 
Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Braşov nu sunt făcute nici un fel de corelări 
cu PATJ, care nu este menţionat nici măcar la surse bibliografice.
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Figura 18. Situaţia existentă a infrastructurii tehnice 
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Figura 19. Disfuncţionalităţi ale infrastructurii tehnice 
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Figura 20. Direcţii de dezvoltare a infrastructurii tehnice în judeţul Braşov 



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

 

  
 

33 

Comuna Prejmer în teritoriul Polului de Creştere Braşov  
Municipiul Braşov şi cele 13 localităţi care-l înconjoară formează împreună un 
teritoriu urban – rural de 403.867 locuitori (Zona Metropolitană Braşov – ZMB), ce 
se întinde pe o suprafaţă de 136.101 ha. Zona Metropolitană Braşov are 
importanţă pentru dezvoltarea României şi a Regiunii de Dezvoltare 7 Centru 
(judeţele Alba, Braşov, Covasna,Harghita, Mureş şi Sibiu). 

Zona Metropolitană Braşov reprezintă un spaţiu geografic relativ compact, ce 
include localităţile aflate în imediata vecinătate a Braşovului astfel: 

• la nord localităţile: Bod, Hălchiu, Sânpetru, 

• la vest localităţile: Cristian, Ghimbav, Codlea şi Vulcan 

• la sud localităţile: Râşnov, Predeal 

• la est localităţile: Săcele, Hărman, Prejmer, Tărlungeni 

 

 

 

 

 

Figura 21. Legătura între localităţi (căi de comunicaţie rutieră şi feroviară) în 
zona metropolitană Braşov 

 

Sursa: Asociaţ ia metropol itană Braşov  

Zona Metropolitană este constituită deci în jurul Braşovului, care este municipiu 
de rangul I şi este singurul pol de creştere naţional din regiunea de dezvoltare 
Centru. În Zona Metropolitană sunt integrate 3 municipii (Braşov, Codlea şi 
Săcele), 3 oraşe (Ghimbav, Predeal şi Râşnov) şi 8 comune (Bod, Cristian, 
Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru,Tărlungeni şi Vulcan). Populaţia Zonei 
Metropolitane este distribuită, conform datelor din 2007, după cum urmează: 
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BRAŞOV  - Municipiu  - 277.945 
CODLEA  - Municipiu - 24.550 
SACELE - Municipiu - 31.796 
GHIMBAV – Oraş -  5.357 
PREDEAL - Oraş - 5.174 
RÂŞNOV - Oraş -16.055 
BOD - Comună - 4.173 
CRISTIAN - Comună - 4.300 
HĂLCHIU - Comună - 4.560 
HĂRMAN - Comună - 4.775 
PREJMER – Comună -  8.876 
SÂNPETRU - Comună - 3.759 
TĂRLUNGENI – Comună - 7.996 
VULCAN - Comună - 4.551 
Total Pol de Creştere Braşov 403.867 

Pe parcursul elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov – 
Agenda Locală 21, una din concluziile ce au reieşit din activitatea grupurilor de 
lucru a fost necesitatea asocierii oraşului Braşov cu localităţile limitrofe, în 
vederea dezvoltării economice echilibrate şi durabile şi a eliminării disparităţilor 
dintre oraş şi zonele adiacente. În acest sens, la sfârşitul anului 2005, la iniţiativa 
Primarului Municipiului Braşov, reprezentanţii aleşi ai comunităţilor din Ţara Bârsei, 
alături de Consiliul Judeţean Braşov, au pus bazele unei structuri asociative de tip 
non-guvernamental. În prezent are statutul de asociaţie de dezvoltare 
intercomunitară – A.D.I., dobândit în temeiul Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Denumirea asociaţiei este 
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov –AMB 

Scopul agenţiei este să faciliteze cooperarea între comunităţile membre, pentru 
implementarea în comun a activităţilor şi a politicilor de dezvoltare durabilă, şi 
anume: 

• Progresul social, condiţionat de nevoile fiecărui individ; 

• Protecţia eficientă a mediului; 

• Utilizarea raţională a resurselor naturale; 

• Păstrarea unui nivel ridicat şi sigur al creşterii economice şi scăderea şomajului. 

Membrii AMB sunt: Municipiul BRAŞOV, Consiliul Judeţean BRAŞOV, 
Municipiul SĂCELE, Municipiul CODLEA, Oraşul GHIMBAV, Oraşul 
PREDEAL, Oraşul RÂŞNOV, Comuna HĂRMAN, Comuna SÂNPETRU, 
Comuna BOD, Comuna HĂLCHIU, Comuna CRISTIAN, Comuna 
TĂRLUNGENI, Comuna PREJMER, Comuna VULCAN. 

Conectarea spaţială în cadrul Zonei Metropolitane Braşov este un deziderat foarte 
important: Localităţile cuprinse în Polul de Creştere Braşov sunt interesate să se 
realizeze sistemul de transport public metropolitan, care să asigure conexiunea şi 
fluenţa traficului între localităţi, pentru toate categoriile de populaţie.Transportul 
public metropolitan se poate realiza prin extinderea traseelor RAT Braşov şi 
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mărirea parcului de maşini (cu cel puţin 40 autobuze) sau prin contractarea 
serviciului numai pentru Zona Metropolitană (fără a include Municipiul Braşov) cu 
o altă firmă de transport. Câteva localităţi (Sânpetru, Râşnov) sunt interesate de 
introducerea transportului public cu mijloace de transport ecologice pentru 
conectarea cu Braşovul, ce pot fi exploatate atât în scop utilitar cât şi turistic. 

De această dată, în elaborarea planului integrat de dezvoltare pentru zona 
metropolitană, au fost luate în consideraţie propunerile prezentate în PATJ în 
2002: astfel, pentru propunerile pe palierul turismului, de exemplu, propunerile 
sunt corelate cu PATJ şi exprimate grafic pe suportul oferit de planşele PATJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Propuneri pentru dezvoltarea turismului în zona metropolitană 
Braşov 

 

Sursa: Planul de amenajare a ter itor iului  judeţului Braşov, PIDU Braşov  

PIDU pentru Polul de Creştere Braşov cuprinde un număr de 5 obiective 
strategice şi o serie de politici şi programe care vor fi succint expuse în cele ce 
urmează, cu comentarea locului pe care comuna Prejmer îl poate avea în cadrul 
acestui Plan Integrat.  

Obiectivul strategic nr. I:  

CREŞTEREA EFICIENŢEI ŞI COMPETITIVITĂŢII ADMINISTRATIVE SI A 
COEZIUNII TERITORIALE 
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asigurarea unei dezvoltări urbanistice echilibrate în toate comunităţile din 
cadrul polului de creştere, şi maximizarea potenţialului de dezvoltare 
economică. 

Auditul teritorial al polului de creştere a evidenţiat următoarele aspecte: 

• Infrastructura este suprasolicitată şi învechită în zonele de concentrare 
demografică 

• Infrastructura este insuficientă în zonele destinate dezvoltării 

• Mobilitate redusă în polul de creştere 

• Lipsa unei planificări pentru dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane 
(polului de creştere) 

• Necorelare între planurile de dezvoltare ale furnizorilor de utilităţi publice şi cele 
ale administraţiei publice locale 

• Planificarea urbanistică este insuficient corelată şi nu este actualizată 

• Inexistenţa unei politici publice comune la nivel de transport în polul decreştere 

• Lipsa unei planificări a intervenţiilor pentru respectarea cerinţelor de protecţia 
mediului şi eficienţă energetică la nivelul infrastructurii publice. 

• Lipsa unui aeroport în polul de creştere 

• Utilizarea ineficientă a infrastructurii feroviare 

• Prezenţa în polul de creştere a unor zone cu poluare atmosferică, fonică şi 
poluare a solului 

• Existenţa depozitelor neconforme de deşeuri 

• Sistemul de colectare a deşeurilor nu este eficient – cantitatea de deşeuri 
reciclabile colectată este încă mică 

• Existenţa unor habitate naturale fragmentate (motiv pentru care animalele intră 
în habitatul omului) 

obiectivele specifice 

I.1 Armonizarea planificării strategice şi urbanistice. 

I.2. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de 
dezvoltare. 

I.3 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

I.4 Asigurarea managementului sistematic al mediului si resurselor naturale 

I.5 Dezvoltarea serviciilor publice integrate si a mobilităţii. 

Obiectivul strategic nr. II: 
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DEZVOLTAREA ECONOMICĂ COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ. 

Polul de creştere Braşov dispune de potenţialul uman şi de infrastructură 
necesare pentru a redeveni un mare centru economic al ţării. Pentru aceasta este 
necesară crearea unui mediu favorabil dezvoltării economice prin atragerea de 
investiţii, dezvoltarea resursei umane capabile să răspundă cerinţelor 
angajatorilor, implicarea mediului universitar în activităţile economice. 

În cadrul discuţiilor purtate cu diferiţi actori ai procesului de dezvoltare în vederea 
stabilirii obiectivelor strategice ale PIDU au fost atinse următoarele aspecte: 

• Lipsa politicilor publice în domeniul economic 

• Legislaţia din domeniul parteneriatului public-privat este ineficientă 

• Interoperabilitatea scăzută între mediul de afaceri şi administraţia publică 

• Pregătirea ineficientă în domeniul antreprenorial 

• Dezvoltarea neuniformă a infrastructurii economice 

• Lipsa unei politici de promovare şi de marketing în domeniul investiţional pentru 
polul de creştere Braşov 

• Lipsa unei politici de reabilitare, conservare şi valorificare a patrimoniului 
industrial 

• Activitatea redusă a asociaţiilor şi organizaţiilor patronale şi profesionale 

• Baza materială este uzată fizic şi moral în sectorul agricol 

• Insuficientă exploatare a potenţialului turistic 

• Potenţialul cultural al zonei nu este pus în valoare – Lipsa marketingului cultural 

Obiective specifice: 

II.1. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică 
locală şi mediul de afaceri 

II.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

II.3. Dezvoltarea economiei rurale 

II.4. Conservarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric 

II.5. Dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic 
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Figura 23. Localizarea parcurilor industriale şi a incubatoarelor de afaceri în 
zona metropolitană Braşov 

 

Sursa: Asociaţ ia metropol itană Braşov  

 

 

 

 

 

Figura 24. Conceptul de dezvoltare durabilă a judeţului Braşov 

 

Sursa: PIDU Braşov  

Obiectivul strategic nr. III: 

CREŞTEREA NIVELULUI CALITĂŢII VIEŢII 

Dezvoltarea durabilă a polului de creştere Braşov este strâns legată de tendinţele 
de evoluţie a resurselor umane. Astfel, chiar şi în cazul unui scenariu optimist, se 
constată creşterea ponderii populaţiei vârstnice faţă de populaţia tânără în 
următoarele decenii. Pentru a putea susţine dezvoltarea economică pe termen 
lung este astfel nevoie de crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea familiei. 
În acest sens, auditul şi analiza SWOT au evidenţiat următoarele aspecte: 
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• Îmbătrânirea populaţiei 

• Migrarea forţei de muncă 

• Insuficienţa campusurilor preuniversitare şi a centrelor de performanţă 
universitară 

• Insuficienţa structurilor de asistenţă socială şi educaţională pentru grupurile 
aflate în risc social 

• Infrastructura culturală este insuficientă şi este uzată fizic şi moral 

• Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de intervenţie în situaţii de urgenţă 

• Insuficienţa locuinţelor sociale în polul de creştere 

• Locurile de parcare sunt insuficiente 

• Spaţiile verzi sunt insuficiente 

• Concentrarea serviciilor din spectrul social (sănătate, educaţie, cultură, asistenţă 
socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii în situaţii de urgenţă, etc.) în 
Municipiul Braşov 

• Lipsa interoperabilităţii între furnizorii de servicii sociale 

• Infrastructură socială insuficientă, degradată şi ineficientă pentru asigurarea 
serviciilor din spectrul social 

• Lipsa susţinerii financiare (publice sau private) a evenimentelor 
culturale/artistice/sportive 

• Potenţialul cultural al zonei nu este pus în valoare – Lipsa marketingului cultural 

• Zonele de agrement nu sunt amenajate şi valorificate corespunzător 

• Insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, atât din punct de vedere al cantităţii 
de servicii furnizate, cât şi din punct de vedere al diversităţii lor. 

• Pregătirea necorespunzătoare a personalului ce furnizează servicii de educaţie, 
formare profesională şi asistenţă socială. 

• Dotarea materială a instituţiilor furnizoare de servicii din spectrul social este 
insuficientă. 

• Monitorizarea insuficientă a factorilor de mediu în polul de creştere 

Concluziile consultărilor publice au fost acelea că un mediu propice dezvoltării 

familiei presupune: 

• Piaţă imobiliară adaptată nevoilor familiilor tinere 

• Excelenţă în educaţie la toate nivelurile 

• Servicii de asistenţă (socială, medicală, etc.) eficiente şi care răspund nevoilor 
grupului ţintă. 
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• Spaţii de agrement destinate petrecerii timpului liber în modalităţi diverse 

• Siguranţa cetăţeanului şi ordine publică, etc. 

obiective specifice: 

III.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi a serviciilor sociale 

III.2. Creşterea siguranţei publice 

III.3. Crearea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a calităţii vieţii 

III.4. Crearea platformelor de interoperabilitate între administraţia publică 
locală şi cetăţeni 

III.5. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

III.6. Conservarea şi protecţia mediului 

 

Obiectivul strategic nr. IV: 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

Auditul şi analiza SWOT au evidenţiat următoarele aspecte: 

• Îmbătrânirea populaţiei 

• Migrarea forţei de muncă 

• Neconcordanţa ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii pentru dezvoltarea 
unei economii moderne, bazate pe cunoaştere 

• Rata mare a abandonului şcolar 

• Insuficienta pregătire a cadrelor didactice, implicit a elevilor 

• Lipsa parteneriatelor funcţionale dintre sistemul de formare profesională şi 
mediul economic 

• Rata redusă a ocupării 

• Migraţia specialiştilor şi a forţei de muncă calificate în afara ţării 

• Lipsa unui sistem de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor 

• Lipsa instrumentelor locale pentru implementarea politicii de flexicuritate 

Obiective specifice: 

IV.1. Dezvoltarea capacităţii administrative 

IV.2. Dezvoltarea instrumentelor de standardizare, monitorizare şi evaluare a 
formării profesionale 
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IV.3. Perfecţionarea resurselor umane din domeniul social (sănătate, 
educaţie, cultură, asistenţă socială, agrement, siguranţa publică, intervenţii 
în situaţii de urgenţă, etc.) 

IV.4. Implementarea politicii de flexisecuritate 

IV.5. Îmbunătăţirea orientării şcolare şi vocaţională 

 

2.5. Obiectivul strategic nr. V: 

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE – INOVARE 

În cadrul procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană s-au 
evidenţiat următoarele probleme: 

• Infrastructura universitară este insuficientă 

• Dotările, echipamentele şi starea clădirilor universităţii sunt precare 

• Lipsa parcurilor ştiinţifice şi tehnologice face imposibil transferul rezultatelor 
cercetării către mediul de afaceri 

• Colaborarea la nivel regional şi naţional dintre universităţile publice şi cele 
private este insuficientă 

• Cooperarea internaţională în domeniul cercetării ştiinţifice se află la un nivel 
destul de scăzut 

 

Obiectivele specifice 

V.1. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare 

V.2. Crearea centrelor de transfer tehnologic 

V.3. Valorificarea şi promovarea rezultatelor activităţii de cercetare –inovare 

V.4. Promovarea politicilor şi instrumentelor de eficienţă Energetică 

 

Politicile şi programele care au relevanţă pentru comuna Prejmer sunt amintite în 
cele ce urmează: 

Politica A1: REALIZAREA COEZIUNII ŞI DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A 
TERITORIULUI 

A1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 
PRIN REALIZAREA UNOR ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE 
MANAGEMENTULUI PUBLIC PENTRU A PUTEA DEFINI PLANURI DE 
ACŢIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA URBANĂ 
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Proiecte: 

Realizarea de politici publice, la nivel metropolitan privind dezvoltarea urbanistică 
şi amenajarea teritoriului 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a comunei Prejmer 

Pregătirea specialiştilor din administraţia publică în domeniul urbanismului şi 
amenajării teritoriului 

Cooperare naţională şi internaţională pentru implementarea instrumentelor ce 

asigură funcţionalitatea unui teritoriu metropolitan 

 

A1.2. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO 
EDILITARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE DURABILE 

PROIECTE: 

Construcţia centurilor ocolitoare din localităţile traversate de trafic greu – Zona 

Metropolitană Braşov 

Construcţie drum Cărpiniş – Prejmer 

Drumuri de legătură în Zona Metropolitană 

Asfaltare străzi în comunităţile din polul de creştere 

Sistem integrat de parcări în Zona Metropolitană 

Dezvoltarea/modernizarea/extinderea reţelelor de furnizare a energiei 
electrice şi gazelor naturale, în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare, 
atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru cei industriali în toate 
comunităţile din arealul polului de creştere 

 

Politica A2: ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ŞI ACCESIBILITĂŢII URBANE 

PROGRAME: 

A2.1. REALIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ASIGURAREA MOBILITĂŢII 
PERSOANELOR ŞI MĂRFURILOR 

Proiecte: 

Autostrada Bucureşti-Braşov 

Autostrada Braşov-Borş 

Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav 

Construcţia căilor de acces spre autostradă – aeroport – campus universitar 
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Construcţia căilor de acces spre zonele de dezvoltare economică din P.C. Braşov 

Parc Logistic Feroviar 

A2.2. ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT ŞI A SIGURANŢEI 
TRAFICULUI 

Amenajarea staţiilor pentru transportul public 

Realizarea sistemelor de transport inter-modale urbane şi metropolitane 

Modernizarea transportului public de persoane în Polul de Creştere. 

Master plan de transport în zona metropolitană 

Achiziţie echipamente pentru monitorizarea şi managementul traficului 

Implementarea sistemelor de monitorizare, dirijare a mijloacelor de transport în 
comun şi informare a călătorilor. 

Sistem de semnalizare trafic în Zona Metropolitană 

Modernizare sisteme rutiere 

Extinderea transportului ecologic 

Extinderea transportului public de persoane în Zona Metropolitană 

Reclasificarea drumurilor în interiorul Zonei Metropolitane 

Înnoirea parcului auto (achiziţionarea mijloacelor de transport ecologice, 
înlocuirea cu prioritate a vehiculelor cu uzură mare cu cele care au consumuri 
reduse sau utilizează combustibili nepoluanţi – GPL, biogaz, etc). 

Cooperare internaţională pentru dezvoltarea soluţiilor inovative/eficiente/durabile 
pentru transport 

Informatizarea serviciului de transport public de persoane 

Sisteme moderne de taxare 

Piste de biciclete şi sisteme de staţii automate pentru închiriere (Bike Sharing) 

 

Politica A3: DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE 

PROGRAME: 

A3.1. ASIGURAREA INTEROPERABILITĂŢII ÎNTRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
ŞI MEDIUL DE AFACERI ŞI CETĂŢENI 

Proiecte: 

Înfiinţarea unei structuri pentru relaţia cu investitorii economici la nivelul 
administraţiei publice locale 
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Dezvoltarea administraţiei electronice prin aplicaţii integrate de tip back-office şi 
front-office, E-GUVERNARE 

 

A3.2. CREAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA T.I.C 

Proiecte: 

Dezvoltarea infrastructurii de acces la internet şi alte aplicaţii TIC în PC Bv 

Instalarea şi dezvoltarea reţelei de comunicaţii pentru e-servicii în PC Bv 

Realizarea reţelei de comunicaţii de date în bandă largă - METRONET în PC Bv 

Creşterea capacităţii operaţionale instituţiilor publice prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnologiei informaţionale si de comunicaţii în PC Bv 

Eficientizarea actualizării informaţiilor – principiul interoperabilităţii 

 

Politica A4: DEZVOLTARE ŞI VALORIFICAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE, 
CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT 

PROGRAME: 

A4.1. REABILITAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE 

Proiecte: 

Reabilitare faţade clădiri istorice 

Reabilitarea Centrelor Istorice şi realizarea circuitului tematic al Zonei 

Metropolitane 

Reabilitarea centrelor istorice ale localităţilor din Polul de creştere Braşov în 
parteneriat cu Municipiul Braşov 

Reabilitarea străzilor şi infrastructurii de utilităţi în zonele istorice ale localităţilor 
din Zona Metropolitană 

Asigurarea căilor de acces pietonale şi carosabile către zonele şi clădirile istorice 
din Zona Metropolitană 

Amenajări pentru spaţiile publice, amenajări ambientale, iluminat exterior şi 
interior al obiectivelor istoriceAmenajarea spaţiilor publice pentru agrement şi 
evenimente culturale pe pietonalul zonelor istorice 

Amenajarea de trasee turistice noi şi reabilitarea celor vechi, în Zona 

Metropolitană 

Dezvoltarea turismului în Zona Metropolitană 
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A4.2. REABILITAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 

Proiecte: 

--- 

 

A4.3. REABILITAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE ŞI DE AGREMENT 

Proiecte: 

Construcţie/ reabilitare baze sportive în localităţile Zonei Metropolitane 

Construcţie Amenajare/modernizare spaţii verzi, parcuri şi zone de agrement în 
localităţile Zonei Metropolitane 

Amenajarea de trasee pentru drumeţii în arealul metropolitan 

Trasee mountain- bike, pârtii de săniuţe– Zona Metropolitană 

 

A4.4. CREAREA INFRASTRUCTURII DE PROMOVARE TURISTICĂ 

Proiecte: 

Construcţia/Reabilitarea spaţiilor destinate Centrelor de Informare Turistică – 
Zona Metropolitană 

Crearea Centrelor de Informare şi Documentare în localităţile Zonei Metropolitane 

Promovarea patrimoniului turistic cultural din Zona Metropolitană 

Tourism Quality Improvement - Implementarea unor standarde de calitate în 
turism 

Promovarea turismului ecologic în Zona Metropolitană 

 

Politica A5: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII 
SERVICIILOR PUBLICE ŞI SOCIALE 

PROGRAME: 

A5.1: MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII PENTRU 
SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Proiecte: 

Construcţia / reabilitarea de locuinţe 

Înfiinţarea de noi centre de zi în Zona Metropolitană pentru grupurile aflate în risc 
social 

Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc social 
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Modernizarea şi dotarea cu utilităţi suplimentare a centrelor sociale (pt. copii, 
vârstnici, persoane fără adăpost) din localităţile Zonei Metropolitane 

Diversificarea serviciilor sociale în Zona Metropolitană 

Înfiinţarea unui centru destinat victimelor violenţei în familie 

ALCOOLSTOP – extinderea actualului spaţiu destinat persoanelor fără adăpost 
cu cabinete pentru consilierea de persoane dependente de alcool şi droguri 

Cămin – spital pentru persoane cu nevoi speciale 

Crearea centrului regional pentru servicii de integrare socială a populaţiei rrome 

Reabilitarea/reconversia clădirilor publice pentru funcţiuni sociale – Zona 

Metropolitană 

Construirea /reabilitarea centrelor multifuncţionale cu funcţii sociale în Zona 

Metropolitană 

 

A5.2. CONSTRUIREA, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI 
ACESTORA 

Proiecte: 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Centrelor Ambulatorii de Sănătate şi 
Policlinici 

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate în Zona 

Metropolitană 

 

A5.3. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI PUBLICE PENTRU CETĂŢENI 

Proiecte: 

Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor specifice pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în unităţile de învăţământ şi pe domeniul public în Zona 
Metropolitană 

Harta criminogenă a Polului de Creştere Braşov 

 

A5.4. ÎMBUNĂŢIREA SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 

Proiecte: 

Dezvoltarea serviciilor de intervenţie rapidă pentru urgenţele medicale 
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Extinderea şi menţinerea în funcţiune a reţelelor de comunicaţii pentru serviciile 
ISU ŞI POLIŢIE COMUNITARĂ, LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE 

SERVICII DE INTERVENŢII PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVELUL 
ZONEI METROPOLITANE (DISPECERAT, INTERVENŢII, OPERARE 
INTRANET) 

EXTINDEREA SERVICIILOR DE TIP SMURD LA NIVELUL ZONEI 
METROPOLITANE 

 

A5.5 ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PT 
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE INVĂŢĂMÂNT COMPETITIV. 

PROIECTE: 

CONSTRUIRE/REABILITARE CAMPUSURI PREUNIVERSITARE ÎN ZONA 
METROPOLITANĂ 

REABILITAREA BIBLIOTECILOR DIN ZONA METROPOLITANĂ CA UNITĂŢI 
INTERACTIVE DE INFORMARE ŞI FORMARE 

REABILITARE/MODERNIZAREA/EXTINDEREA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREŞCOLAR ŞI PREUNIVERSITAR ÎN ZONA METROPOLITANĂ 

  

A5.6. CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE PENTRU MONITORIZAREA 
ŞI EVALUAREA CALITĂŢII VIEŢII. 

Proiecte: 

Crearea centrului regional pentru monitorizarea şi evaluarea calităţii vieţii 

Construirea infrastructurii de monitorizare a calităţii vieţii în Zona Metropolitană 

 

A5.7. CREAREA INFRASTRUCTURII DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI 
VOCAŢIONALĂ 

Proiecte: 

Centrul Regional de Orientare Şcolară şi Vocaţională 

 

Politica A6: CREAREA UNUI POL DE EXCELENŢĂ ÎN PREGĂTIREA 
ACADEMICĂ 

PROGRAM: 

A6.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII UNIVERSITARE 

Proiecte: 
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-- 

În cursul anului 2010, s-au aprobat prin decizia Comitetului de Management 
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (structură ce a avizat  PID Pol de 
creştere Braşov în 2009) listele de proiecte individuale prioritare din PIDU. Aşa 
cum reiese şi din lista de politici şi proiecte prezentată anterior, din care au fost 
selectate doar proiecte relevante pentru comuna Prejmer (fie pentru că sunt 
amplasate aici, fie pentru că priveau Zona Metropolitană în ansamblu, deci şi 
Prejmer), proiectele aprobate nu sunt foarte multe:  

-Actualizarea strategiei de dezvoltare locală durabilă din care face parte prezentul 
raport (alături de Codlea, Cristian, Râşnov, iar elaborarea unor strategii pentru 
localităţile care nu aveau: Sânpetru, Hărman, Hălchiu, Bod). Finanţările pentru 
aceste proiecte sunt prin PODCA – Programul Operaţional de Dezvoltare a 
Capacităţii Administraţiei. Ceea ce este un pic surprinzător la această categorie 
de proiecte, este faptul că se va elabora o strategie nouă pentru Zona 
Metropolitană Braşov (şi atunci se pune întrebarea legată de situarea acestei 
strategii faţă de Planul Integrat pentru polul de creştere), precum şi o strategie 
pentru Municipiul Braşov. Este deci foarte necesară corelarea între ceea ce se va 
înscrie în strategia locală a comunei Prejmer şi această strategie pentru Zona 
Metropolitană Braşov, care va fi cu siguranţă elaborată printr-o abordare 
participativă, la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai comunei Prejmer. 

-proiect pentru realizarea centrului comunitar Prejmer, va fi finanţat prin axa 1 din 
POR – Planul Operaţional Regional – documentaţie în elaborare, valoare estimată 
de 521.300 lei. Un centru comunitar similar este aprobat spre finanţare în comuna 
Vulcan. 

-proiect de amenajare a unei zone turistice şi de agrement, tot prin axa 1, în 
valoare de 5.366.900 lei – în această categorie de proiecte, există o serie 
întreagă de astfel de amenajări în Predeal, Săcele, Codlea, Râşnov, Cristian, 
Crizbav, Tarlugeni, Vulcan, Hărman, Sânpetru, doar că acestea se finanţează cu 
o sumă cam la jumătate din investiţia preconizată pentru Prejmer – în jur de 
2.500.000). În Municipiul Braşov, se va amenaja o zonă turistică şi de agrement, 
dar şi un spaţiu de agrement şi divertisment. 

Reglementări aflate în vigoare şi studii de fezabilitate  
-Analiza zonificării funcţionale 

-Analiza regulilor de ocupare şi utilizare a terenurilor din teritoriul comunei, cu 
evaluarea consecinţelor spaţial-funcţionale şi a oportunităţilor de dezvoltare în 
continuare  

Planul Urbanistic Zonal - PUG 

Pentru începutul acestei secţiuni, vom face referire la Planşa de Reglementări a 
Planului Urbanistic General care datează din 2000 şi la Regulamentul Local de 
Urbanism aferent  


