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Figura 53. Propuneri PUZ Rădulescu halta Ilieni   

 

 

 

 

Teiului Laterală 
Zona se află în partea de nord – est a comunei Prejmer având pe 3 laturi fronturi 
construite de locuinţe. legătura cu principalul drum al comunei DJ 112 D se face 
prin intermediul străzilor Teiului şi Laterală, iar prin intermediul acestor străzi se 
pot racorda la reţelele existente ale localităţii. 
În Planul de Urbanism General (PUG) al Comunei Prejmer terenul în studiu se 
află în intravilanul comunei cu destinaţia târg de vite limitat pe 3 loturi de fronturile 
stradale existente. 
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Zona în studiu nu a evoluat în trup, terenul utilizat în urmă cu mulţi ani era utilizat 
drept păşune comunală şi unde în ultima perioadă se ţinea târgul de vite. 
Zona în care se prevede realizarea de locuinţe se caracterizează printr-un nivel 
freatic ridicat, în unele locuri apărând chiar izvoare la suprafaţă. În perioada de 
primăvară apele provenite din topirea zăpezilor în masivele Bucegi şi Postăvarul 
ajung în zona aval a localităţii Prejmer – Lunca Câlnicului până la suprafaţa 
terenului producând inundaţii. Pentru prevenirea acestor inundaţii este executat 

un front de puţuri forate care captează apa şi o trimite în cursuri de apă cu 
evacuare spre râul Olt. O parte din această apă captată prin foraje este pompată 
în instalaţiile de alimentare ale municiiului Braşov şi ale localităţilor învecinate. 
Pe mijlocul zonei studiate, pe direcţia sud-nord există un canal de cca. 3,0 m 
lăţime şi 1,0 m adâncime care colectează apele din pânza freatică şi le conduce 
în aval spre pârâul Valea Neagră, afluent al râului Olt. În acest pârâu este 
deversat şi un izvor ce apare în zonă.

Figura 54. Existent PUZ Teiului Laterala → (pagina următoare) 
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Figura 55. Disfuncţionalităţi PUZ Teiului Laterala  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Regimul de proprietate PUZ Teiului Laterala  
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Bilanţul teritorial rezultat pe terenul analizat se prezintă astfel: 

Zone funcţionale 

Existent 

ha % 

Zonă aferentă locuinţelor individuale 4,78 55,1 

Zonă pentru sport şi agrement 0,13 1,4 

Zona verde – protecţie  0,55 6,3 

Zona circulaţie carosabilă şi pietonală 2,60 29,80 

Zona cursuri de apă - canale 0,64 7,3 

Total 8,70 100 

 

Ca indici urbanistici se propune pentru realizarea locuinţelor un procent de 75% 
pentru ocuparea terenurilor şi un coeficient de 0,85 pentru utilizarea terenurilor. 

Regimul de înălţime maxim propus este de P+1+M iar regimul de aliniere al 
construcţiilor de 10 – 15 m din axul străzilor. 

Printre prescripţiile impuse de reglementări este distanţa de 20 m din axul 
pârâului regularizat ce traversează terenul 

 

Pentru evacuarea apelor uzate se prevede o reţea de canalizare menajeră pe 
străzile proiectate care se va racorda la reţeaua localităţii, cu racordare la staţia 
de epurare a fabricii de postav. Deşi la analiza situaţiei existente se menţionează 
că: există un proiect de canalizare a comunei Prejmer, cu racordare la staţia de 
epurare a fabricii de postav de la Lunca Câlnicului care este însă învechită şi este 
necesar a fi reabilitată atât tehnologic cât şi în privinţa capacităţii. 

 

Terenul conform Certificatului de urbanism şi a extrasului de carte funciară are 
destinaţia de păşune comunală utilizată drept târg de vite deci este proprietate 
privată a localităţii. 

Prin propunerile făcute se regăsesc următoarele tipuri de proprietate: 

- terenuri aflate în domeniul public al localităţii (strada Laterală şi str. Teiului) 

- terenuri ce vor intra în domeniul public al localităţii (străzile nou propuse pârâul 
regularizat) şi terenul de joacă pentru copii) 

- terenuri aparţinând persoanelor fizice sau juridice pe acele Terenuri aparţinând 
domeniului privat al localităţii ce se vor concesiona 

Terenul fiind proprietate privată a comunei, următoarea etapă după aprobarea 
prezentei documentaţii urbanistice, este realizarea parcelării în vederea 
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concesionării terenurilor şi întocmirea documentaţiilor tehnice privitoare la străzi, 
regularizare pârâu, realizare reţele edilitare. 

Figura 57. Reglementări urbanistice pentru PUZ Teiului Laterala→ 
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Alte investiţii 
 

Pista de Karting 
 

Neavând acecs la informaţie privind localizarea şi caracteristicile tehnice ale 
acestui proiect, documentarea pentru a menţiona acest obiectiv foarte important 
pentru viitorul comunei Prejmer a fost făcută pe baza unor articole din presă: 

 

Prevăzută a fi deschisă în vara 2010, Pista de karting care va fi omologata la nivel 
international este unul din cele mai moderne circuite de acest fel din România. 
Această investiţie are ca parteneri nume mari din disciplina de baza a 
motorsportului. România intră astfel în randurile tarilor care isi permit sa 
organizeze etape din campionatele de karting ale Europei.  

Noul complex va necesita pana la finalul lucrarilor o investitie de doua milioane de 
euro. Pista de karting va avea 1250 de metri in lungime, o latime de 8-10 metri, 14 
viraje (7 de stanga si 7 de dreapta) si o configuratie care o va face una dintre cele 
mai atragatoare piste de acest tip din Europa. 

Baza sportiva Prejmer Circuit va contine, pe langa pista propriu-zisa, un 
showroom, un restaurant cu terasa panoramica, o sala de conferinte, infirmerie, 
vestiar privat pentru membri, un turn de control, garaje pentru service-ul karturilor, 
un magazin de piese de schimb, birouri, o cladire de boxe in care incap 170 de 
karturi si o parcare pentru 500 de masini. 

IMA, compania care construieste Prejmer Circuit isi propune sa organizeze la 
baza sportiva de langa Brasov o scoala de pilotaj pentru copiii interesati, urmand 

ca preturile pe care le vor practica acestia sa nu se ridice la un nivel mai inalt 
decat cele din tari cu istorie in specialitatea de baza a motorsportului. 

 

 

 

Fond construit – tipologii, stare, monumente istorice şi zone 
construite protejate 

Analiză de Piaţa Imobiliară 

segment rezidenţial: apartamente, case şi vile 
Preţul caselor şi vilelor din zona administrativă  Prejmer se încadrează între 
45.000euro (casa veche renovată - 90mp construiţi, teren 1200mp) şi 190.000 

http://www.extremeaddict.ro/blog/wp-content/uploads/2010/04/prejmer-circuit-pista-de-karting-brasov-01.jpg
http://www.extremeaddict.ro/blog/wp-content/uploads/2010/04/prejmer-circuit-pista-de-karting-brasov-02.jpg
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euro (5 camere, bucătărie, 3 băi, beci, pod şi anexe - sc. 200mp curte 800mp - a.c 
2009).  Diferenţele de preţ sunt date de data şi de anul construirii, starea 
construcţiei, calitatea finisajelor, accesibilitate, suprafaţa terenului (teren 1280mp, 
150mp utili, compusă din 5 camere, 2 băi, o bucătărie, cameră tehnică- 
121.000euro) . 

piaţa de terenuri: intravilan şi extravilan 
 

Preţurile terenurilor din intravilan se încadrează între 6 euro/mp şi 20 euro/mp. 
Diferenţele de preţ se modifică în funcţie de accesibilitate (loturile din satul 
Stupinii Prejmerului sunt cele mai slab cotate), dotarea cu utilităţi (aproximativ 
3euro/mp pentru dotarea cu energie electrică – un teren situat central în satul 
Prejmer dotat cu toate utilităţile putându-se găsi şi la preţul de 15euro/mp) dar şi 
existenţa unei documentaţii elaborate mai recent poate adăuga un plus de valoare 
imobilului. 
Preţurile terenurilor extravilane variază între 1.3 euro/mp (teren arabil) şi 
6euro/mp(teren arabil). Preţurile sunt determinate de accesibilitate, precum şi de 
vecinatăţi, pretul maxim fiind determinat de situarea imobilului în vecinatatea unei 
zone industriale ceea ce asigură o dotare facilă cu utilităţi. 
 

Spaţii comerciale, spaţii pentru birouri, spaţii industriale 

Imobilul aflat în centrul Prejmerului pe care se află construcţii cu valoare 
de patrimoniu ce poate fi transformat în hotel, depăşeşte preţul de 350.000 euro 
(suprafaţă construită 345mp, suprafaţă desfăşurată 690mp – suprafaţă teren 
4.700mp). O clădire compusă din atelier de prelucrare cherestea, vestiar, 
magazine, grup sanitar, fosă septică cu teren de 1.439mp, este vândută la preţul 
de 55.700euro. 

Zonele cu cea mai mare activitate din punct de v edere imobiliar sunt 
reprezentate de zonele intravilane din satul Prejmer, precum şi de cele intravilane 
şi extravilane din lungul drumurilor naţionale şi judeţene datorită faptului că le este 
asigurată o accesibilitate ridicată. Preţurile imobilelor destinate rezidenţialului au 
crescut în ultimii ani datorită includerii în zona metropolitană a Braşovului; 
comuna Prejmer joacă rolului unei suburbii a Braşovului aflată la mai puţin de 20 
km de acesta. Preţul unui teren creşte până la de cinci ori dacă se afla în 
vecintatea unei zone industriale, însă piaţa imobiliară din Prejmer nu este una 
reală, deoarece imobile cu caracteristici asemănătoare pot avea preţuri foarte 
diferite – până la valoare dublă /metru pătrat. 
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Tabelul 11. Piaţa imobiliară în comuna Prejmer 

Pret/mp 
Pret/ 
imobil Tip anunt Localitate Suprafata Tip teren Zona 

20 EUR   
Oferta 
vanzare Prejmer 849 mp intravilan Rezidentiala 

6 EUR    
Oferta 
vanzare Prejmer 555 mp intravilan Rezidentiala 

11 EUR    
Oferta 
vanzare 

Prejmer (Stupinii 
Prejmerului) 9000 mp intravilan Rezidentiala 

  500 EUR  
Oferta 
inchiriere Prejmer 180 mp intravilan Rezidentiala 

13 EUR    
Oferta 
vanzare Prejmer 850 mp intravilan Rezidentiala 

  8.500 EUR  
Oferta 
vanzare Prejmer 565 mp intravilan Centu 

  
185.000 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 200 mp intravilan Centru  

19 EUR   
Oferta 
vanzare Prejmer 1000 mp intravilan Rezidentiala 

6,50 
EUR    

Oferta 
vanzare Prejmer 30000 mp intravilan Industriala 

  
121.000 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 1280 mp intravilan Centru  

  500 EUR  
Oferta 
inchiriere Prejmer 180 mp intravilan Rezidentiala 

  
55.700 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 1439 mp intravilan Industriala 

  
47.800 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 90 mp intravilan Centru  

16 EUR    
Oferta 
vanzare 

Prejmer(Lunca 
Calnicului) 1800 mp intravilan Rezidentiala 

22 EUR   
Oferta 
vanzare Prejmer 2000 mp intravilan Centru  

  
12.000 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 500 mp intravilan Rezidentiala 

1,30 
EUR    

Oferta 
vanzare 

Prejmer (Stupinii 
Prejmerului) 4400 mp extravilan Arabil 

6 EUR    
Oferta 
vanzare Prejmer 7000 mp extravilan Industriala 

2 EUR    
Oferta 
vanzare 

Prejmer (Stupinii 
Prejmerului) 16000 mp extravilan Arabil 

  
345.000 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 4700 mp intravilan Centru  

  
80.000 
EUR  

Oferta 
vanzare Prejmer 150 mp intravilan Rezidentiala 

 

Morfologie urbană în comuna Prejmer 

Amplasarea satelor faţă de principalele drumuri + forma intravilanului / 
extravilanului 
Satul Lunca Câlnicului este tăiat de DN 11 fără ca acest lucru să îi afecteze prea 
mult gradul de concentrare a construcţiilor . Forma intravilanului este organică 
datorită situării în vecinătatea nordică a Râului Negru care se varsă în Râul Olt 
dar şi la sud a Văii Negre. 

Satul Stupinii Prejmerului s-a dezvoltat la nord de DN 10, şi deşi intravilanul este 
tăiat de drum acest lucru nu determină dezvoltarea satului. Forma intravilanului 
este rectangulară, determinată de amplasarea loturilor în lungul drumurilor locale. 

Satul Prejmer este străbătut de două drumuri importante: DN 10- str. Braşovului 
(spre Întorsura Buzăului ) şi DJ 112 D - str. Mare (spre Sf. Gheorghe).  La 
intersecţia acestor două drumuri s-a aşezat vatra satului – centrul şi cetatea. 
Forma intravilanului este neregulată şi cuprinde 5 trupuri. 
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Parcelar (densitate, gradul de disipare) 
În satul Lunca Câlnicului densitatea construcţiilor este mică atât pe întreaga 
suprafaţă a intravilanului cât şi liniar  în lungul drumurilor. Pateurile decupate de 
spaţiile publice sunt în cea mai mare parte organice datorită elementelor naturale 
şi reliefului. Singurele spaţii publice din sat sunt drumurile. Procentul de terenuri 
agricole din intravilan ajunge la aproximativ 25% din suprafaţa acestuia – din care 
1/3 este reglementat cu interdicţie temporară de construcţie. 

Figura 58. Parcelar satul Lunca Calnicului 

 

În satul Stupinii Prejmerului densitatea construcţiilor este mai mică decât în Lunca 
Câlnicului . Pateurile decupate de spaţiul public sunt rectangulare în cea mai 

mare parte (linii frânte). Procentul de terenuri agricole este de 40% din intravilan - 
din care 2/3 este reglementat cu interdicţie temporară de construcţie. 

Figura 59. Parcelar satul Stupinii Prejmerului 

 

În satul Prejmer densitatea construcţiilor este mai mare comparativ cu celelalte 
două sate. Pateurile decupate de spaţiul public sunt neregulate. Este singurul sat 
în care întâlnim spaţii publice (spaţii verzi). Procentul de terenuri agricole 
reprezintă 1/5 din intravilan şi este în totalitate reglementat cu interdicţie 
temporară de construcţie. Densitatea construcţiilor este mai mare în zona de 
centru şi în lungul drumurilor principale faţă de restul intravlanului. 
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Figura 60. Parcelar sat Prejmer 

 

Parcele (formă, suprafaţă, proporţii) 
În satul Lunca Câlnicului cele mai multe parcele au forma neregulată, dar se 
întâlnesc în procent mai mic şi parcele pătrate sau alungite (proporţie mai mare 
de 1:3 până la 1:8). Suprafaţa parcelelor nu este reglementată, acestea au luat 
naştere organic fără să existe o ordine prestabilită sau o concentrare de parcele 
asemănătoare grupate în zone.  

În satul Stupinii Prejmerului majoritatea parcelelor au formă regulată 
dreptunghiulară alungită (1:3 – 1:9). Parcelele vecine au forma, suprafaţa şi 
proporţii asemănătoare. 

În satul Prejmer se întâlnesc mai multe tipologii de parcele grupate în zone. 
Întâlnim parcele regulate dreptunghiulare (străzile : Prunului, Viilor, Şirul 
Carpaţilor- în sud şi străzile: Păşunii şi Laterală în nord-est )  amplasate la limita 
intravilanului sugerând parcelări sistematizate. În zona centrală forma parcelor 
este neregulată şi dezordonată (organic în majoritatea cazurilor) iar în restul 
spaţiului intravilan întâlnim parcele dreptunghiulare alungite (proporţii 1:3-1:9). 

Tipologii de amplasare a clădirilor pe parcelă (imaginea din spaţiul public) - 
grădina 
În satul Lunca Câlnicului pe cele mai multe parcele se află o singură construcţie 
însă se indentifică şi parcele cu multiple construcţii. Nu există o regulă de 
amplasare a construcţiilor pe parcelă (excepţie făcând tronsonul sudic al DJ112 D 
- str. Pictor Iacob Brujan - alinierea clădirilor desenează o linie dreaptă, pe un 
tronson alinierea este suprapusă pe aliniament - centru şi zona comercială, iar pe 
al doilea tronson este retrasă de la aliniament - toate construcţiile la aceeaşi 
distanţă ). Construcţiile sunt amplasate izolat pe parcelă. 

În satul Stupinii Prejmerului majoritatea construcţiilor au alinierea suprapusă 
aliniamentului. Cea mai mare parte a parcelelor au o singură construcţie 
amplasată. Construcţiile sunt amplasate izolat pe parcelă. 

În satul Prejmer  majoritatea construcţiilor au alinierea suprapusă aliniamentului. 
Aici găsim un număr mare de construcţii tip vagon construite pe o latură a parcelei 
până la construcţii dezvoltate  pe toate cele patru laturi formându-se construcţii de 
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tip incintă. Întâlnim construcţii izolate în proporţie mult mai mică decât în celelalte 
două sate, cele mai numeroase fiind tipologiile de construcţii cuplate sau înşiruite. 

Tendinţe în dezvoltarea parcelarului (comparativ propunere PUG-2000 şi 
Google Earth 2011) 
O parte din construcţiile vechi au fost înlocuite cu construcţii noi, această 
schimbare s-a facut cu creşterea amprentei la sol a noilor construcţii faţă de 
vechile construcţii ducând la creşterea parametrilor POT şi CUT la nivelul 
localităţii. Conversia terenurilor libere de construcţii este foarte rară (cazuri 
singulare) .  

În satul Prejmer se produce îndesirea ţesutului urban prin construirea de noi 
locuinţe prin dezmembrarea parcelelor agricole - de cele mai multe ori în zone în 
care accesul la spaţiul public se putea realiza facil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Tendinţe de dezvoltare a parcelarului satul Prejmer 

 

Zonele evidenţiate în imaginea de mai jos reprezintă zone cu caracteristici 
deosebite ce contribuie la personalitatea şi identitatea comunei. Aceste zone nu 
sunt valoroase prin fiecare clădire în parte, ci prin alcătuirea lor ca ansamblu, prin 
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atmosfera pe care o creează. Este recomandat ca acestea sa fie protejate prin 
regulament in ceea ce priveşte volumetria, tratare faţadelor si a împrejmuirilor 
(culoare, design - stil arhitectural ), relaţia plin-gol, relatia spatiu privat - spatiu 
public. 

Figura 62. Zone cu valoare ahritectonică în satul Prejmer 

 

Se recomandă densificarea localitaţii prin construirea în zona de intravilan 
existent (asigurarea accesibilităţii prin construirea de noi artere de 
circulaţie) şi nu prin extinderea intravilanului. Astfel  vor fi respectate 
principiile dezvoltării durabile care descurajează extinderea perimetrelor 
localităţilor cu zone cu densităţi reduse de construcţii care consumă terenul 
“naturii”. În plus, costurile de asigurare a reţelelor edilitare vor fi mai mici şi 
vor asigura racordarea mai multor locuitori. 
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Figura 63. Zone ce pot fi densificate satul Prejmer 

 

În ceea ce priveşte celelalte două sate, suprapunerea între planşele de 
reglementări din PUG din 2000 şi respectiv situaţia suprinsă în 2009 de Google 
Earth ne arată că nu a existat o dinamică prea intensă de dezvoltare, şi că, pe 

parcursul unui deceniu, zonele haşurate în PUG ca având interdicţie temporară 
de construcţie până la aprobarea unui PUD sau PUZ nu s-au “acoperit” de fapt. 

Figura 64. Tendinţele de dezvoltare a parcelarului satul Lunca Calnicului 
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Figura 65. Tendinţele de dezvoltare a parcelarului satul Stupinii Prejmerului 

 

Vechimea fondului construit: 
 

Dintr-o bază de date obţinută de la Primăria Prejmer care conţinea anul 
construcţiilor din Prejmer, au fost definite nişte perioade de timp din 50 în 50 de 
ani (excepţie prima perioadă care acoperă aproape un secol, şi ultima perioadă, 
de după Revoluţie, care nu acoperă însă cei 20 de ani care s-au scurs de atunci, 
ci doar până în 2002, data ultimului recensământ).  

Mai mult din jumătate din construcţii sunt din perioada 1950-1990. Multe din 
aceste construcţii sunt fie locuinţe individuale din lotizările realizate în anii 60-70, 
fie construcţiile de locuinţe colective, care datează din aceeaşi perioadă.  

Trebuie remarcat faptul că există aici un fond construit vechi de importanţă destul 
de mare din punct de vedere cantitativ: dacă se însumează trei perioade din 1700 
până în 1900, se ajunge la un procentaj de aproape 20%.  

În anul 2010 a fost republicată lista Monumentelor Istorice din România. Prejmer 
are multe poziţii în această listă. Pe lângă faimoasa biserică evanghelică 
fortificată aflată în patrimoniul UNESCO, sunt listate case de secol 17, 18 şi 19, 
precum şi biserica sf Petru şi Pavel datând de la sfărşitul secolului al XVII-lea. 

Tabelul 12. Fond construit valoros comuna Prejmer 
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Sursa: INMI – Inst itutul Naţional al  Patr imoniului  

Dorim să prezentăm succint în cele ce urmează o astfel de casă de patrimoniu 
care a fost restaurată recent, ca un exemplu pozitiv ce ar putea fi urmat şi de alţi 
proprietari, pe care autorităţile publice centrale şi locale trebuie să îi sprijine, 
măcar cu informaţii şi expertiză tehnică dacă nu cu facilităţi fiscale, sau chiar cu 
subvenţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66. Casa restaurata în satul Prejmer 

 

 

 

Sursa: autori 
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Despre această casă şi restaurarea ei au fost scrise câteva articole din presă care 
au fost baza de documentare pentru scurta analiză de mai jos. Casa respectivă 
se află in imediata vecinatate a cetăţii ţărăneşti. Datorită vechimii ei (1777) dar şi 
datorită volumetriei de ansamblu şi conformării spaţiilor caracteristice pentru 
tipologia clădirilor din satele săseşti, casa de la nr 13 de pe strada Pompierilor a 
fost inclusă deci printre cele sapte obiective cuprinse si in lista monumentelor si 
obiectivelor culturale din patrimoniul UNESCO. 

Casa a fost construită în mai multe etape, construcţia începând în anul 1777 
(casa de piatra cu beci şi pod si o anexa pentru animale), ea fiind ulterior refacuta 
si extinsa (cu hol si casa de caramida) la inceputul secolului XX, cind s-au 
efectuat si unele reamenajari. Aceste reamenajari nu s-au efectuat insa si pe 
structura de rezistenta a cladirii, la pod si la beci, ceea ce a dus la o degradare 
generalizata a constructiei, la surparea podelei camerei ce da spre strada 
(indeosebi la nivelul structural al grinzilor de planseu peste subsolul ce a suportat 
o putrezire continua din cauza existentei apei la nivelul fundatiei), dar si a 
structurii acoperisului, deteriorat, crapat, incomplet,la fisurarea peretilor (acoperiti 
superficial de mai multe rinduri de tencuieli) si inclinarea periculos de accentuată 
a peretelui stradal la nivelul timpanului şarpantei. Toate aceste neajunsuri nu au 
afectat insa aspectul traditional al unei case sasesti, cu frontonul trapezoidal (cu 
doua goluri de aerisire in forma de inima separate printr-o mica nisa dispusa in 
ax) dupa influenta barocului austriac, cu pivnita putin ingropata si parter inalt, 
fatada cu putine deschideri si prevazuta cu frontoane, respectind raportul plin-gol 

si proportia ferestrelor, cu poarta mare de acces in bolta ce depaseste 
aliniamentul fatadei. Trei pilastri puternici, avind bazele si cornisa profilata sustin 
zidaria mixta din piatra asezata in straturi successive cu caramida si acoperita cu 
sarpanta de lemn şi învelitoare de ţiglă în solzi ascuţiţi. 

 

Într-un interviu acordat revistei Euro-Rural in 2007, proprietarii actuali ai acestei 

case, familia Onuţ, care apreciază valoarea unui monument istoric, s-au străduit 

să facă tot ce se poate pentru salvarea sa. Au cumpărat casa în 2004, când s-au 

îndrăgostit pur şi simplu de ea. Au vrut să locuiască la Prejmer pentru că era 

aproape de Braşov dar şi pentru istoria locului. Au aflat de statutul de monument 

istoric abia după ce au cumpărat casa şi au acceptat acest lucru ca pe o 

provocare de scoate  la lumina ceva frumos si bun ce risca sa se piarda pentru 
totdeauna. “Sa salvezi de la pieire, sa reconstitui pe cit posibil ceva valoros iti 
poate da satisfactii deosebite.” Spune doamna Stela Onuţ în interviu.  

Arhitecta care s-a ocupat de imobil are studii de specialitate în restaurare: Ileana 
Fântână - curs de restaurare organizat la Cluj de fundatia Transilvania. Au mai 
ajutat pe proprietari şi Fundatia Mihai Eminescu care prin d-na Luminita Holban a 
facut un gest de mare generozitate si a invitat pe proprietari în septembrie 2006 la 
un seminar şi curs practic de restaurare în zona Viscri – Mălâncrav. Fundaţia a 
contribuit la finantarea lucrarilor pentru fatadă. Suma nu a fost mare,1000 euro, 
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dar a insemnat mult pentru proprietari ca incurajare pentru a porni lucrarile de 
restaurare. 

O problemă importantă a fost cea legată de găsirea unor meşteri buni cu care au 
făcut lucrările de restaurare. Firmele de construcţii nu se pricepeau să lucreze cu 
materiale tradiţionale. Tot fundaţia MET a recomandat o echipă deja verificată, cu 
care au mai lucrat în Sighişoara, Sibiu, Cisnădie, etc.  

Trebuie să remarcăm faptul că a fost nevoie de multă tenacitate din partea 
proprietarilor cu care au reuşit să depăşească toate problemele de finanţare, să 
străbată căile întortocheate ale autorităţilor pentru a obţine avizele şi autorizaţiile 
pentru lucrări, să atragă Fundaţia Charles care i-a oferit fondurile pentru refacerea 
faţadei, să afle lacune ale legislaţiei şi procedurilor de restaurare, să caute şi să 
afle meseriaşi autentici în arta restaurării. Despre toate acestea povesteşte cu 
înflăcărare celor interesaţi, punându-şi la dispoziţie experienţa anilor de lucru care 
au apropiat-o de istoria familiilor ce au trăit acolo, de tehnologii de restaurare a 
clădirilor, de soluţii uneori novatoare pentru adaptarea unor spaţii noi la cerintele 
vieţii actuale. Un exemplu de cum poate fi salvată o casă de patrimoniu. 

 

Casa restaurată va fi folosită ca locuinţă, dar şi ca obiectiv vizitabil, care ar sprijini 
şi vizibilitatea unui atelier de pictură de mobilier, care va găzdui şi cursuri de 
pictură pe lemn. Considerăm că acest proiect nu numai că a salvat o clădire 

monument istoric, dar poate aduce şi plus valoare economică şi culturală în 
Prejmer, răspunzând din plin şi simultan mai multor criterii de dezvoltare durabilă.  

 

 

 

Pentru a ajunge la formularea câtorva concluzii şi recomandări, s-a pornit de la 
câteva întrebări foarte necesare: Ce face Prejmerul unic, accesibil, dorit atât 
pentru locuitori, cât şi pentru cei care ar veni să lucreze sau să pună bazele unei 
activităţi economice în această comună? Dar pentru vizitatorii care ar veni aici 
pentru câteva ceasuri sau câteva zile? 

• pentru a locui aici : 

1. distanţă mică faţă de Braşov; 

2. preţuri mult mai mici pentru imobilele destinate rezidentialului decat in 
Brasov; 

3. întreţinerea şi cheltuielile lunare mai scăzute decât în Braşov 

Cu alte cuvinte, se poate considera că Prejmer ar oferi toate beneficiile de a locui 
într-un oras mare (distanta foarte mica fata de centrul Braşovului) şi toate 
beneficiile de a locui într-o zona rurală. 

Concluzii şi recomandări 
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• pentru a lucra aici / pentru a începe o afacere aici: 

1. preţuri mai mici pentru terenuri şi imobile 

2. accesibilitate ridicată 

3. mână de lucru mai ieftină 

4. cheltuieli lunare şi taxe mai mici decat in Brasov 

Desigur că toate aceste aspecte sunt detaliate şi argumentate solid în raportul pe 
dezvoltare economică, dar dorim să amintim ca o concluzie a prezentului raport 
că, din perspectiva avantajelor legate de spaţiu, apropierea de Braşov înseamnă 
şi posibilitatea de a avea în acest oraş important o piaţă de desfacere pentru 
produse locale provenite din Prejmer.  

 

• pentru a vizita acest loc : 

1. atmosfera medievala din interiorul si din vecinatatea cetatii 

2. calitatea oamenilor care locuiesc in prejmer 

3. traditii si obiceiuri locale 

4. calitatile culinare ale bucatareselor din localitate 

5. adrenalina oferit de parcul de karting 

6. agroturism 
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ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Puncte slabe 
 
INTERPRETĂRI DIN OBSERVAŢII  
 
Fond construit valoros prin existenta sitului UNESCO si a numeroaselor imobile aflate pe 
lista monumentelor istorice din 2010 . 
 
Ţesut coerent: structură spaţială interesantă  - peisaj „urban” agreabil, parcelar specific 
zonei geografice  - ambianţă caracteristică. 
 
Oferta de imobile este bogata si diversificata ceea ce determina o piaţă imobiliară activă. 
 
O parte dintre construcţiile vechi au fost reabilitate (chiar dacă foarte puţine) 
 
Infrastructură fizică pentru activităţi economice – noul parc industrial (folosit în prezent în 
proporţie de 40%) 
 
Spaţii publice pentru agrement si socializare (chiar dacă nu sunt amenajate 
corespunzător). 
 
Clădiri reper cu funcţiuni de utilitate publică – obiective de utilitate publică: Colegiul Ţara 
Bârsei, Şcoala, Primăria, etc. 
 
Segmentele de front comercial anima zona si devin repere la nivel local. 
 
Terenuri disponibile în proprietatea privată a municipalităţii creaza posibilitatea de a 
constitui parteneriate publice-private pentru dezvoltări imobiliare în care să fie inserate şi 
locuinţe sociale, obiective de utilitate publică, etc. 
 

 
 
 
Inserţii specifice perioadei de „sistematizare a satului” afectează imaginea urbană (datorita 
gradului de degradare a acestora precum si deoarece lipsesc amenajarile specifice 
spatiului adiacent constructiilor colective- locuri de joaca,  agrement si socializare) . 
 
Noile constructii nu respecta specificul local fiind lipsite de valoare estetica. 
 
Proces avansat de degradare pentru construcţiile vechi care asigura specificul localitatii(au 
caracteristici ce contribuie la ambianţa specifică ) . 
 
Grad avansat de degradare pentru blocurile de locuit atat in exterior cat si in interior in 
spatiile comune . 
 
Lipsa unor amenajări ale spaţiului public care să il faca primitor pentru turişti (puncte de 
informare – afisaj; spatii de odihna; indicatoare catre punctele de interes) 
 
 
Signalectică haotică pentru firme si unităţi comerciale care determina o dezordine a 
fatadelor. 
 
Cladirile de patrimoniu nu sunt semnalizate corespunzator. 
 
Zone de locuire în care este evidentă sărăcia extremă ( segregare )– Stupinii Prejmerului  
 
Constructiile abandonate ce aveau candva funcţiuni comerciale sau funcţiuni 
complementare locuirii contribuie prin imagini negative la crearea unei atmosfere 
deprimante.  
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INTERPRETĂRI DIN ANALIZA UNOR DOCUMENTAŢII 
 
Planuri urbanistice zonale: 
-PUZ Parc Industrial - zona A - parcul industrial – proiect coerent 
-PUZ Canton şi PUZ Teiului Laterală -zona B - parc rezidenţial canton – parteneriat 
public-privat, vânzare şi concesionare parcele din domeniul privat al autorităţii publice 
locale - 324 hectare 
-PUZ Rândul II - zona C – parc rezidenţial - 50 ha 
-PUZ Târg de vite - zona M – târg de vite şi autoturisme în Lunca Câlnicului – 6,5 ha 
-PUZ Rădulescu - zona N – locuinţe în zona Haltei Ilieni (Gara Mică) 
-PUZ Parc RIU - parte din Zona D? – locuinţe individuale înşiruite sau cuplate pe 5 
hectare în zona fostului IAS 

 
Planul Urbanistic General este depăşit, regulamentul local de urbanism nu a fost suficient 
adaptat nevoilor locale 
Schiţe pentru zone de dezvoltare care nu sunt suficient studiate şi argumentate –
necesitatea de a elabora un PUZ pentru acestea: în special zonele G (între Prejmer şi 
Stupinii Prejmerului, unde se doreşte extinderea intravilanului pentru industrie şi locuinţe 
pe 70 hectare) şi respectiv zona K (la sudul localităţii Prejmer: 400 hectare pentru industrie 
şi teren agricol special, ar fi o mare greşeală introducerea în intravilan) 

Oportunităţi Ameninţări 
 
Accesibilitate riticata la nivel rutier- DN 10 / DN 11 (20 km de Brasov). 
 
Accesibilitate ridicata pe cale ferata : - legatura cu trenuri de mare viteza la Brasov si Sf. 
Gheorghe(distanta de 16 km de Brasov, distanta de 15 km de Sf. Gheorghe _ 25-30 min ) 
care conecteaza Prejmerul cu intreaga tara. 
 
Accesibilitatea ridicata poate fi valorificata prin introducerea Prejmerului intr-o retea de 
piste de biciclisti (scop turistic si de agrement) trasata la nivel metropolitan. 
 
Strategii de dezvoltare la nivel de Zonă Metropolitană(din care Prejmerul faca parte), la 
nivel de Judeţ (Brasov) sunt fie foarte recente, fie în curs de elaborare – coordonarea 
planificării dezvoltării cu contextul metropolitan, judeţean, regional 
 
Vocaţie turistică a Regiunii Centru şi a Braşovului determina atragerea unui numar mare 
de vizitatori care, dacă este informat şi motivat, poate să vină în Prejmer. 
 
Tendinţele de inserare a unor activităţi de producţie ce migrează in exteriorul Braşovului 
către localităţile din jur determina: oportunităţi de lucru prin investitii in dezvoltări imobiliare 
pentru producţie, dar şi în sector rezidenţial (atragerea de noi locuitori pentru Prejmer – 

 
Competentele distinctive ale Prejmerului nu sunt identificate si valorificate – un dezavantaj 
in competitia ce are loc in Regiunea Centru, la nivel de judet sau de zona metropolitana. 
 
Proiecte de mica anvergura pentru Prejmer în strategia de judeţ sau în strategia zonei 
metropolitane (nu vor duce la schimbari importante in Prejmer – Prejmerul nu profita de 
apartenenta la aceste doua structuri administrative). 
 
 
Prejmerul nu are ca public tinta locuitorii Brasovului (in imaginea carora Prejmerul este o 
zona poluanta) desi ar putea sa ii atraga prin campanii de informare puternice si prin 
obiective precum : cetatea, pădurea si mlastinile- rezervatie naturala, pista de karting, 
festivaluri si serbari etc. 
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diversificarea populatiei) ceea ce ar creste atractivitatea comunei Prejmer pentru 
dezvoltări imobiliare 
 
Zona agricola din depresiunea Brasovului  poate satisface la nivel local nevoile 
vecinatatilor in ceea ce priveste productia agricola precum si productia de legume si 
fructe(cosul de cumparaturi al Judetului Brasov se poate umple la Prejmer).  

 

În ce priveşte peisajul „urban”  

– este imperios necesară reabilitarea construcţiilor vechi care dau atmosfera 
acestui loc şi care, fără să fie monumente istorice, contribuie la atractivitatea şi la 
identitatea Prejmerului 

-construcţiile noi – regulamente mai ferme pentru a asigura compatibilitate, 
armonie între vechi şi nou: delimitarea unor ZONE PROTEJATE, pentru care 
trebuie dat regulament la nivel de parcelă 

-spaţiile publice – atât în Prejmer cât şi în Lunca Câlnicului, există spaţii la 
intersecţia unor străzi importante, lângă locuinţele colective, dar şi spaţii reziduale 
care pot fi amenajate cu un minim de efort financiar şi care ar schimba 
fundamental imaginea 

 

-ameliorarea calităţii fondului construit destinat locuirii ca premiză pentru 
dezvoltarea socială şi economică a comunei Prejmer:  

casele vechi necesită aducere la standarde de confort actuale, 

 locuinţele colective sunt într-un stadiu avansat de degradare fizică şi, poate şi 
mai grav, degradare „de imagine, de statut”,  

zone de locuire defavorizată (intrarea în Prejmer dinspre Braşov cu acele locuinţe 
colective pe 2 nivele, sau în Stupinii Prejmerului, unde se extinde o zonă de 
„informal settlement”... 

-refuncţionalizarea unor spaţii comerciale abandonate, probabil după clarificare 
regimului lor juridic? 

  

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 
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infrastructură edilitară, şi locuinţe bune) ce determină creşterea calităţii vieţii în 
această comună.  

 

 

                                                      
i După IHS Romania S.R.L– proiect de cercetare AMTRANS: 1A10-P4 - Model 
conceptual şi  metodologic pentru stabi l irea sistemului de relaţ i i  în domeniul 
planif icăr i i  strategice regionale în Romania din perspect iva dezvoltăr i i  durabile a 
zonelor funcţ ionale/metropol i tane şi a aglomeraţ i i lor urbane. Etapa 1: 
Documentare cu pr ivire la domenii le ţ intă ale proiectului  

                                                                                                                                   
ii echiparea edi l i tară a terenuri lor  (apă, canal izare, reţele termice şi electr ice, 

telefonie, etc) face obiectul unei secţ iuni separate de anal iză în cadrul 

metodologiei apl icate pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru 

comuna Prejmer 

iii nu există reglementăr i privind transparenţa pieţei imobil iare şi  deci nu există 

indicator i agregaţi pr ivind valoarea terenuri lor: număr tranzacţ i i ,  preţuri ,  

amplasamente intens tranzacţ ionate, regimul de propr ietate al acestora  


