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Caracterizare geografică şi geologică 
Situată aproximativ în centrul ţării, la curbura internă a Arcului Carpatic, 
Depresiunea Braşov, în cuprinsul căreia se află şi aşezarea Prejmer, este o arie 
de discontinuitate între Carpaţii Orientali şi cei Meridionali, fiind cea mai întinsă 
depresiune intramontană din Carpaţii României şi una din cele mai reprezentative. 

Schiţată la finele Cretacicului prin scufundarea unei catene carpatice, 
Depresiunea Braşovului a funcţionat ca mediu lacustru marin până la sfârşitul 
Plioceniului, până când a redevenit uscat.  

Alcătuirea geologică este complexă şi face parte din caracteristicile Depresiunii 
Braşovului. 

Ultimile deformări care au afectat edificiul Carpaţilor Orientali s-au înregistrat în 
Mio-Pliocen şi chiar în Pleistocen. Deformările au avut un caracter ruptual şi au 
generat o serie de depresiuni situate în interiorul edificiului muntos. Aceste 
depresiuni sunt cunoscute sub numele de depresiuni post-tectonice. Porţiunile 
cufundate au funcţionat ca bazine de sedimentare. 

Depresiunea Braşovului, inclusiv Ţara Bârsei, este de origine tectonică, formată 
prin fracturarea şi scufundarea unui compartiment al masei montane centrale a 
Carpaţilor de Curbură la sfârşitul Pliocenului. Apele care au invadat această zonă 
depresionară au format un mediu lacustru în care s-au colectat depozite 
sedimentare pe grosimi de cîteva sute de metri, prin defileul antecedent al Oltului 
de la Racoş (lacul comunica cu cel din bazinul Transilvaniei până la începutul 
Cuaternarului, când apele s-au retras spre acesta din urmă). 

Suprafaţa depresiunii a fost supusă modelării geomorfologice de către agenţi 
externi (eroziune şi acumulare torenţială şi fluvială, până s-a ajuns la realizarea 
fizionomiei actuale).  

Spre vest, Ţara Bârsei este încadrată de o ramă muntoasă cu altitudine mai joasă 
(800-1300m) aparţinând grupei vestice a Carpaţilor de Curbură. Ea include munţii 
Codlei şi munţii Perşani. 

La suprafaţă întâlnim depozite de vârstă Halogen superior, reprezentate prin 
depozite aluvionale, eoliene şi de mlaştină.  

În ceea ce priveşte forma terenului comunei Prejmer, aceasta are o modelare pe 
un plan înclinat de la nord la sud, pe o formaţiune subterană de pietriş şi nisip 
aşezată pe un plan argilos. Şesul cu terase pornite din văi este un ţinut stabil, fără 
alunecări de teren, prezentând multe pârâiaşe care străbat teritoriul aşezării de la un 
capăt la altul. În mare parte terenul este pietros, sedimentar, prezentând numeroase 
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grinduri (atestate ca atare în toponimia locală). În principal întâlnim solul brun roşcat 
de pădure cu amestec de branciog, iar în lunci cernoziom. În Lunca Câlnicului solul 
este format din aluviuni şi lăcovişti şi pe porţiuni mari (lângă Olt şi Râul Negru) din 
cernoziom degradat. În partea sud - vestică a comunei solul este luto-argilos, din 
care până nu demult se făceau cărămizi. 

Figura 1. Tipurile de soluri din judeţul Braşov 

 

Sursa:Planul de amenajare a teri tor iului judeţean Braşov, 2002  

Clima 
Poziţia comunei într-un şes intracarpatic imprimă climei temperat-continentale 
câteva particularităţi. Astfel, iernile nu sunt reci, iar verile temperate duc la o 
medie anuală a temperaturii de 9°C şi realizează o cantitate de precipitaţii anuală 
de 700 – 760 l / m2. 

Caracteristica principală a climei este frecvenţa inversiunilor de temperatură, mai 
ales iarna şi la începutul primăverii, atunci când mase de aer rece şi dens se 
îngrămădesc în acest şes, fiind greu de dislocat din cauza ramei montane 
înconjurătoare. Prin aceasta se explică unele valori extreme, negative în şesul 
Bârsei, cât şi în bazinele anexe (Întorsura Buzăului). Îngheţurile timpurii 
(octombrie) şi cele târzii (sfârşitul lunii aprilie sau chiar mai) defavorizează 
agricultura, în comparaţie cu alte zone ale Ţării Bârsei. 

Temperatura aerului  
 medii anuale 9ºC; media lunii celei mai calde 18ºC şi media lunii celei mai 

reci - 5,3 ºC; 
 maximele absolute înregistrate în zonă 37,2ºC şi minima absolută -38,5ºC. 

Precipitaţii  
 precipitaţii anuale de 600-760 l/m2; 
 media lunii iulie 100 mm (cea mai bogată în precipitaţii); media lunară cea 

mai mică 19,7 mm (luna februarie); 
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 stratul de zapadă se menţine în jur de 55 zile/an; 
 stratul de zăpadă căzut pe timpul iernii este de 55-60 cm; 
 evaporotranspiraţia reală anuală este de 500-550 mm; 
 valoarea maximă a precipitaţiilor în 24h este de 80-120 mm. 

Vânturile 
 sunt puternic influenţate de relief, atât în privinţa vitezei, cât şi a direcţiei; 
 vânturile dominante bat cu o frecvenţă de: 19,3% din V, 18,7% din NE, 

17,3% din SV şi 13,4% din E; 
 vânturile din direcţia NV şi V sunt umede şi aduc precipitaţii; 
 frecvenţa anuală a calmului este de peste 20%;  
 viteza medie anuală a vânturilor predominante este de 0,4m/s iar valorile 

maxime trec de 10-12 m/s. 

Datele prezentate mai sus au fost înregistrate la staţia meteo din comuna Bod, 
situată la aproximativ 10 km de comuna Prejmer. 

Acest climat „de adăpost”, rece şi umed, cu inversiuni bruşte de temperatură, 
explică şi unele inversiuni de vegetaţie, mai greu de observat astăzi din cauza 
masivelor defrişări. În Evul Mediu, Prejmerul avea întinse păduri de stejar, dar 
acestea au dispărut aproape cu desăvârşire, fiind intens tăiate în ultimii 200 - 300 
de ani. larna se simte foarte puternic Crivăţul, din nord-vest. Dinspre sud-vest 
bate un vânt rece numit popular "Traistă-goală", iar dinspre vest "vântul 

Hermeneanul" sau "vântul de sus", care aduce ploi abundente. În general, însă, 

pe timp de iarnă există un belşug de zăpadă ce dă un farmec deosebit iernilor de 
aici. 

 

 

Reţeaua hidrografică 

Comuna Prejmer dispune de o bogată reţea hidrografică în ape curgătoare. 
Teritoriul administrativ al comunei este strabătut de patru râuri. Acestea sunt: 

 Râul Tărlung, pe o lungime de 5.100 m pe raza comunei;  
 Râul Olt, care formează hotarul pe 3.250 m;  
 Râul Negru, pe o lungime de 1.500 m; 
 Canalul Morii, cu o lungime de 5.300 m; 

Aceste ape curgătoare aveau numeroase meandre şi coturi în trecut, astăzi acestea 
fiind îndreptate şi îndiguite, dar chiar şi în aceste condiţii se mai revarsă ocazional în 
zona Lunca Câlnicului, unde există o arie de convergenţă hidrografică.  

S-au executat de-a lungul timpului importante lucrări hidroameliorative pe râul Olt 
şi Râul Negru: tăierea unor canale între meandre pentru regularizarea cursului, 
adâncirea albiei, executarea unor diguri din materiale rezultate din excavaţii, 
realizarea de puţuri forate pentru captarea apei. Datorită acestor lucrări, la 
această oră nu există pericolul producerii de inundaţii, de unde şi necesitatea 
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efectuării lucrărilor de mentenanţă care să menţină funcţionalitatea acestor 
amenajări hidrotehnice. 

Conform PLAM 2006, în urma analizelor efectuate s-a constatat că apa din forajele: F13 
Hărman - Prejmer, FSNIF Prejmer, F7A Braşov, P1 şi P2 Zărneşti se încadează la 
categoria „potabil” la indicatorii fizico-chimici urmăriţi, conform Legii "Apei potabile" 
nr.458/2002.  

Pe lângă apele de suprafaţă, comuna are şi un bogat acvifer dispus în trei straturi 
la adâncimi variabile. Din acest motiv, Prejmerul este cunoscut sub numele de 
„satul cu o mie de izvoare”. Izvoarele se găsesc pe teritoriul comunei de la 
adâncimea de 0,00-0,50 m în zona Lunca Câlnicului până la 5,00 m în restul 
comunei. 

Densitatea izvoarelor se explică printr-un interesant fenomen hidrografic şi 
anume: apele râului Tărlung şi cele rezultate din topirea zăpezilor de pe munţii 
şi dealurile înconjurătoare coboară prin straturile de pietriş şi nisip până la stratul 
de argilă, izbucnind în izvoare puternice de suprafaţă, în partea de jos (nord-
vest). Apa rece, curată şi cu temperatură constantă (vara nu urcă peste 150C, 
iar iarna nu scade sub 90C) favorizează creşterea păstrăvilor. Apa de Prejmer a 
ajutat în vechime la obţinerea unei beri de calitate deosebită, care ajungea până 
la Constantinopol. 

Conform datelor obţinute de la A.N.I.F. unitatea de administrare Braşov, prin adresa 
nr. 4965/16.06.2011, se  evidenţiază lucrări de îmbunătaţire funciară  cu specificaţii 

de desecare în cadrul Amenajării Desecare Hărman-Prejmer, pe suprafaţa de 4478 
ha, din care cu evacuare gravitaţională pe 3385 ha şi cu evacuare prin pompare pe 
1093 ha. 

Din punct de vedere hidrologic zona se caracterizează prin: 

 prezenţa stratului freatic permanent ridicat 0-1 m pe cca. 2500 ha; 
 prezenţa izvoarelor la suprafaţa terenului; 
 aport de apă subterană bogată, având ca sursă infiltraţii din râul Tărlung. 

Există amenajat un front de captare în partea sud-estică a Bazinului Bârsei, din 
cadrul Depresiunii Braşov, care este alcătuit din 40 de foraje pentru evacuarea apei 
în exces de pe terenurile agricole, prin sistemul de drenaj vertical cu pompare.  

Acest front de captare menţine pânza freatică coborâtă cu circa 3 m faţă de situaţia 
iniţială pe cca. 1,5 km în aval de front.  

Reţeaua de foraje existentă pe teritoriul comunei Prejmer este distribuită pe un front 
de 6,8 km şi este dimensionată la un debit mediu, Qmed=0,721 m3/s  şi  Qmax=1,5 
m3/s. 

Sistemul de desecare este utilizat integral şi şi-a dovedit pe deplin utilitatea, prin 
faptul că a funcţionat şi ca o sursă important de furnizare a apei pentru municipiul 
Braşov, în perioadele în care celelalte surse nu au fost utilizabile (cum ar fi 
acumularea de pe râul Tărlung). Aceste foraje au fost executate în perioada anilor 
1980-1985. 
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Pe teritoriul comunei există trei acvifere. 

Acviferul freatic de suprafaţă este alimentat de precipitaţii atmosferice şi din apele 
de suprafaţă, cu variaţii mari privind debitele, şi este plasat în unul sau mai multe 
straturi plasate până la adâncimea de 20-25 m. Apa are calităţi generale de 
potabilitate, cu prezenţe locale ale compuşilor de fier. 

Acviferul de medie adâncime este situat la adâncimea de 25-100 m şi este captat 
prin forajele F0-18 care sunt săpate pâna la adâncimea de 45 m. 

Acviferul de mare adâncime este situat la peste 100 m şi este compus din straturi  

permeabile, cu comunicare hidraulică pe verticală redusă cauzată de intercalaţiile 
argiloase sau argilo-marnoase. 

O sursă de poluare a apei din reţeaua hidrologică de suprafaţă  o reprezintă 
deşeurile menajere generate de fiecare gosporărie din comună.  Aceste deşeuri 
sunt aruncate în albiile izvoarelor şi în canalele de desecare de pe teritoriul 
comunei. Acest tip de poluare este rezultatul direct al lipsei canalizării în comună. 

Trebuie menţionat faptul că s-au înregistrat depăşiri ale limitelor maxime admise 
la indicatorul fier ionic total pentru apa potabilă preluată din frontul de captare 
Hărman - Prejmer (PLAM, 2006). Zona Prejmer a fost desemnată ca zonă critică 
sub aspectul poluării apelor subterane. În zona Braşov–Prejmer–Hărman 
pânza freatică prezintă concentraţii mari de azotaţi. Cauzele care au determinat 
poluarea sunt: existenţa unor reţele de canalizare degradate sau chiar lipsa 

canalizării, depozitarea neconformă a diferitelor tipuri de deşeuri, inclusiv a celor 
rezultate din zootehnie (Sursă: Dezvoltarea durabilă a judeţului Braşov, ADDJ 
Braşov, cap. VII Mediu). Localitatea a fost inclusă în Lista localitaţilor pe judeţe 

unde există surse de nitraţi din activităţile agricole şi în Lista localităţilor din 

bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole 
(zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile). Conform acestei liste, la nivelul 
comunei nitraţii (NO3) provin din surse actuale de poluare (din activităţi agricole). 
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Figura 2. Amenajarea desecare şi irigaţii Hărman-Prejmer  

 

Sursa: Planşa extrasă  din adresa de la A.N.I.F. unitatea de administrare Braşov  

adresa nr.  4965/16.06.2011 că tre Primăr ia Comunei Prejmer  

Conform  „Planului de analiză şi acoperirea a riscurilor pe teritoriul comunei 
Prejmer” - secţiunea „Analiza riscurilor naturale”, există următoarele pericole: 

 sunt posibile inundaţii importante în zone cu risc ridicat de inundaţie, în 
bazinele hidrografice;  

 se pot produce cantităţi importante de precipitaţii într-un timp scurt, ce pot 
local provoca viituri; 

 risc de refulare a reţelei de canalizare; 
 condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile comunale şi 

se pot produce perturbări ale transportului feroviar; 
 se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică. 

Conform Compartimentului de Protecţie a Mediului al CJ Braşov, în zonele critice 
sub aspectul poluării apelor subterane se încadrează şi comuna Prejmer. 

Figura 3. Judeţul Braşov, zone critice sub aspectul poluării apei, 2006 → 
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Calitatea aerului  
Principalele surse de poluare de pe teritoriul comunei sunt traficul auto de pe 
drumurile naţionale şi judeţene ce traverseză  teritoriul comunei (DN 11 Braşov–
Târgul Secuiesc, DN 10 Braşov–Buzău şi DJ 112D Prejmer–Tărlungeni) şi 
activităţile agricole (folosirea de îngraşăminte chimice şi arderea resturilor 
vegetale). Poluarea aerului rezultată din circulaţia auto apare de-a lungul 
drumurilor mai sus menţionate în condiţii de vânt 0. Poluarea constă în diferite 
noxe – bioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, hidrocarburi, 
particule fine de praf şi hidrocarburi. Conform PIDU al municipiului Braşov 
comuna Prejmer se află sub influenţa compuţilor chimici rezultaţi din procesul 
tehnologic al CET Braşov. 

Figura  4. Polul de creştere Braşov, dispersia poluanţilor 

 

Sursa: Raport pr ivind cal i tatea aerului în municipiul Braşov  

Compuşii chimici rezultaţi de la CET Braşov sunt: 

 Monoxid de carbon – CO;  
 Dioxid de carbon – CO2; 
 Oxizi de azot – NOx; 
 Dioxid de sulf – SO2; 
 Pulberi în suspensie – PM 10;  
 Plumb – Pb; 

Conform PIDU Braşov s-au înregistrat valori ale concentraţiilor maxime pentru 
mediile anuale, pentru protecţia vegetaţiei şi a ecosistemelor şi în zona de nord-
est a Braşovului, adica în zona Hărman-Prejmer.  

Conform Compartimentului de Protecţie a Mediului al CJ Braşov, zonele critice 
sub aspectul poluării atmosferice sunt: municipiul Braşov, municipiul Făgăraş şi 
împrejurimile localităţii Homorod. 
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Figura 5. Judeţul Braşov, zone critice sub aspectul poluării atmosferei, 2006 

 

 

Sursa: Compart imentul de protecţ ia mediului a consi l iului  judeţean Braşov  

Calitatea solului 
Solul de pe teritoriul comunei  are ca sursă de poluare activităţile agricole, modul 
de debarasare a populaţiei de diferite tipuri de reziduri, lipsa unui sistem 
centralizat de canalizare, lipsa unei staţii de epurare funcţionale. 

Neaplicarea codului de bune practici în agricultură, lipsa de informare şi lipsa unui 
control al activităţilor agricole au dus la creşterea concentraţiei de azotaţi în sol. 
Comuna a fost inclusă în “Lista localităţilor din bazinul hidrografic Olt, unde există 

surse actuale de nitraţi proveniţi din agricultură”. Prin “Plan de acţiune pentru 
mediu al municipiului Braşov” (2006) s-au identificat zonele critice din judeţul 
Braşov care necesită reconstrucţie ecologică. În cadrul acestui plan a fost propus 
pentru ameliorare un perimetru de cca.100 ha în comuna Prejmer. 

Managementul deşeurilor  
Pâna în anul 2009 deşeurile se depozitau în cadrul haldei comunale în suprafaţă 
de aproximativ 3 ha. Începând cu anul 2009 halta comunei a fost închisă iar 
colectarea deşeurilor a intrat în sistemul integrat de gestionare al deşeurilor din 
zona de sud-est a judeţului Braşov. 

Principalele elemente ale schemei de gestionare ecologică a deşeurilor menajere 
şi a celor asimilabil menajere sunt: 

 Colectarea selectivă a deşeurilor la sursă; 
 Transportul deşeurilor reciclabile, atât de la populație cât şi de la punctele 

de colectare, la staţia de sortare, respectiv a celor nereciclabile la staţia 
de transfer, urmat de activitatea de sortare, balotare, depozitare a celor 
valorificabile şi evacuarea la depozitul ecologic zonal Braşov. 
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Serviciile de salubritate sunt prestate de SC Hidro-Sal Com SRL cu sediul în 
Prejmer. Staţia de transfer şi sortare se găsește tot pe teritoriul comunei Prejmer, 
adiacent DJ 112D. Conform datelor furnizate de SC Hidro-Sal Com SRL, 
societatea deserveşte comunele Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Budila, 
Tărlungeni, Hărman şi are în dotare autocompactor cu capacitatea de  22 mc, 
autocompactor cu capacitatea de 15 mc, autospecială cu cârlig pentru containere, 
tonaj 19 t şi autotractor U533DT cu remorcă, capacitate 8 mc. 

Evoluţia numărului de abonaţi casnici/comună/sat 
La data de 01.01.2010 SC Hidro-Sal Com SRL avea relaţii contractuale cu 
utilizatori persoane fizice după cum urmeaza: 

 com.Prejmer: 1285 utilizatori/abonaţi/gospodării 
 com.Teliu: 356 utilizatori/abonaţi/gospodării 

La data de 31.05.2011, situaţia contractelor cu utilizatori persoane fizice se 
prezintă astfel : 

 com.Prejmer: 1289; 
 com.Hărman: 1212; 
 com.Tărlungeni: 1147. 

În comunele Hărman, Budila şi Teliu activitatea firmei de salubritate a început de 
curând. 

Evoluţia numărului de abonaţi agenţi economici /comună/sat 
La data de 01.01.2010, SC Hidro-Sal Com SRL avea relaţii contractuale cu 
utilizatori persoane juridice şi instituţii publice astfel: 

 com. Prejmer 81 utilizatori; 
 com. Teliu 16 utilizatori. 

La data de 31.05.2011, situaţia contractelor cu utilizatori persoane juridice se 
prezintă astfel : 

 com. Prejmer 76; 
 com. Hărman 30; 
 com. Tărlungeni 15. 

Cantitatea medie pe lună de deşeuri colectate selectiv la staţia de sortare-transfer 
este de 13,5 t din care: deşeuri plastice 3,6 t, hârtie/carton 5,5 t, metalice 0,1 t, 
altele 0,53 t. 

Staţia de sortare are o capacitate de prelucrare de 40 t/zi şi nu funcţionează 
continuu datorită lipsei de materie primă. 

Deşi sistemul integrat de gestionare al deşeurilor impune colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile de la locuitori şi agenţi economici, în realitate deşeurile 
reciclabile se colectează amestecat în saci unici de colectare. 
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Randamentul staţiei de sortare este de 35%. Acest randament scăzut se 
datorează în primul rând cantităţii mici de deşeuri reciclabile colectate de la 
locuitori şi în al doilea rând locuitorilor care nu colectează selectiv deşeurile 
reciclabile, precum şi datorită lipsei unei pieţe de profil pentru valorificarea tuturor 
tipurilor de materiale (sticla colectată nu se reciclează, ea este trimisă la groapa 
ecologică).  

O bună parte din deşeurile reciclabile (aproximativ 3,7 t/luna în medie) sunt 
pierdute.  Acestea nu mai pot fi reciclate şi sunt depozitate la groapa ecologică a 
municipiului Braşov. Acestă pierdere s-ar diminua foarte mult dacă locuitorii şi 
agenţii economici ar realiza o colectare selectivă în propriile gospodării. Pentru 
aceasta este nevoie de o campanie de informare şi educare a populaţiei şi chiar 
acordarea de reduceri din preţul standard al serviciilor  de colectare pentru clienţii 
care colectează selectiv în propriile gospodării. 

O soluţie alternativă pentru deşeurile „pierdute” ar fi valorificarea acestora ca 
material combustibil pentru centrale termice, cuptoare industriale etc. 

Zgomot 
Principalele surse de poluare fonică de pe teritoriul comunei sunt drumurile 
naţionale DN 10 şi DN 11, care traversează comuna prin zone locuite, şi 
magistrala 400 Braşov-Baia Mare. 

 

 

 

Rezervaţii naturale şi areale protejate 
Pe teritoriul comunei Prejmer, la est de Lunca Câlnicului, se găseşte pădurea şi 
mlaştinile eutrofe, în suprafaţă 241,72 ha. Acestea sunt identificate prin programul 
„Natura 2000” ca sit de importanţă comunitară (ROSCI0170). 

Accesul în rezervaţie se face din DN 11 Braşov-Sf. Gheorghe şi desparte 
rezervaţia în două părţi: mlaştinile în sud şi pădurea în nord. 

Aceasta este o rezervaţie complexă, botanică, ce adăposteşte un mediu forestier 
şi unul de mlaştină, unde sunt păstrate specii din floră şi faună foarte rare, 
considerate monumente ale naturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone naturale protejate şi monumente ale naturii 
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Figura 6. Mlaştina eutrofă, Prejmer, 2006 

 

Din cei 241,72 ha, 6 ha sunt mlaştină şi 235,72 ha sunt pădure de stejar. 

Este unicul sit de pe Terra unde este semnalat endemitul Armeria Barcensis 
(“jimla”) - plantă angiospermă din familia Plumbaginaceae, a cărei perpetuare 
este datorată faptului că în regiune se întâlneşte un tip unicat  de înmlăştinire, 
alimentat de izvoare helocrene cu apele constant reci, bogate în calcar şi situate 
în zona planară  a unei depresiuni intramontane. 

 

 

 

Figura 7. Pădurea de stejari, Prejmer 
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Mlaştina Prejmer este locul de adăpost al mai multor rarităţi. Dintre aceste relicte 
glaciare conservate în condiţiile mlaştinii menţionăm jimla Ţării Bârsei, roua 

cerului, laleaua pestriţă şi specii euro-caucaziene de pajişti mlăştinoase. Primula 

Farinoasa este o specie central asiatică care se găseşte la noi în ţară numai în 
mlaştina Hărman şi în rezervaţia, pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer. 

Există pericolul ca acest mediu unic să dispară treptat datorită influeţei omului şi a 
activităţilor acestuia. Acest proces a început, în istoria recentă, cu construcţia 
canalelor de desecare pentru introducerea în circuitul agricol a unor suprafeţe 
considerabile de teren şi, de curând, prin construirea parcului industrial în 
imediata vecinătate a mlaştinilor eutrofe. În pădurea de stejari s-a construit de 
curând un popas adiacent DN 11 (cu parcări, restaurant, motel, etc.) care atrage 
un număr semnificativ de vehicule grele şi nu numai. Acest complex poluează 
inevitabil zona. 

Cu aproape un deceniu în urmă, mlaștina eutrofă ocupa o suprafaţă de circa 22 
ha faţă de aproximativ 6 ha în prezent.    

Biodiversitatea din acestă zonă este afectată tot mai puternic de activităţile 
oamenilor (turism necontrolat, prezenţa deşeurilor, pierderi sau distrugeri de 
habitate etc.) 

 

 

Figura 8. Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer, rezervaţie naturală 

 

Sursa: http://econ.unitbv.ro/dnn/Default.aspx?tabid=109 

Deşi este consemnată ca o rezervaţie naturală inclusă în fond forestier, pădurea 
şi mlaştina de la Prejmer nu se bucură de un regim de protecţie riguros, fiind 
marcată parţial cu marcaje silvice, lipsind tăbliţele indicatoare. De aici rezultă că 
starea de conservare a pădurii şi mai ales a mlaştinii nu este deloc satisfăcătoare. 
Rezervaţia nu este deloc împrejmuită şi lipsesc cu desăvârşire plăcuţele 
indicatoare care să menţioneze că este o rezervaţie naturală cu regim de ocrotire. 

http://econ.unitbv.ro/dnn/Default.aspx?tabid=109
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Mlaştina se mai menţine numai datorită izvoarelor care se găsesc în perimetrul ei, 
a nivelului pânzei freatice la suprafaţă care menţine o umiditate permanentă. 

Starea actuală a rezervaţiei este nesatisfăcătoare deoarece se constată tendinţa 
de uscare a arborilor în interiorul pădurii, din cauza regenerării slabe, a tăierilor 
ilegale, a recoltatului ghindei, a extinderii lucrărilor de desecare, etc. Mlaştina, în 
urma efectuării canalelor de drenaj, îmbracă aspecte de degradare a vegetaţiei 
specifice. Deja s-a remarcat restrângerea arealului unor relicte glaciare. 

Dupa cum se observă în figura de mai jos, în zona de nord-est a judeţului Braşov 
(din care face parte şi comuna Prejmer) se găseşte cea mai mare aglomerare de 
arii protejate, situri de protecţie acvifaunistcă şi situri de importanţă comunitară din 
judeţ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Zone naturale protejate, Judeţul Braşov 

 

 

Spaţii verzi, agrement şi sport 
Conform datelor din PUG (2000), situaţia spaţiilor verzi, de agrement şi sport din 
comună se prezintă astfel:  
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 Prejmer - spaţii verzi, sport, agrement, protecţie – 2 ha, ceea ce 
reprezintă 0,40% din teritoriul intravilan. În centrul comunei Prejmer este 
amenajat un parc, în vecinătatea sitului UNESCO, şi există posibilitatea 
practicării pescuitului sportiv (în cadrul unei investiţii special amenajate în 
acest sens) şi amenajării unui teren hipic (în incinta fostei IAS);  

 Lunca Câlnicului - spaţii verzi, sport -  4 ha, ceea ce reprezintă 1,09% 
din intravilan. În acest sat s-a dezvoltat o bază sportivă printr-un 
parteneriat public-privat (fosta bază sportivă Eltex), care include un teren 
de fotbal şi anexe de o calitate foarte bună; 

 Stupinii Prejmerului - spaţii verzi amenajate, agrement, sport – nu există. 
Pe DN 10 (la ieşirea spre Prejmer) s-a dezvoltat o iniţiativă privată de 
creştere şi comercializare a peştelui şi de comercializare a plantelor 
decorative. 

Conform PIDU a municipiului Braşov, comuna Prejmer are amenajate 6 parcuri, 2 
spaţii de joacă, 2 terenuri amenajate şi 3 terenuri de tenis. 

În prezent, doar spaţiul verde din vecinătatea bisericii fortificate din centrul satului 
Prejmer se prezintă în bune condiţii. Restul spaţiilor verzi au nevoie de amenajări 
şi de înlocuire a mobilierului urban şi a echipamentelor de joacă pentru copii cu 
unele noi, moderne.  

 

Figura 10. Loc de joacă şi spaţiu verde care are nevoie de reabilitare, 
Prejmer, 2011 

 

Sursa: autor 
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Figura 11. Spaţiu verde amenajat în vecinătatea cetăţii, Prejmer, 2011 

 

Sursa: autor 

În anul 2001 s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea spaţiilor verzi 
existente şi înfiinţarea a 4 spaţii verzi noi în comună: două în Prejmer, cu 
suprafaţă cumulată de 5793 mp, unul în Stupinii Prejmerului, în suprafaţă de 1140 
mp, şi unul în Lunca Câlnicului, în suprafaţă de 1300 mp. Aceste propuneri de 
amenajări nu s-au realizat pâna în prezent. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Puncte  forte: 
 Acvifer bogat datorită condiţiilor speciale de amplasament în cadrul 

depresiunii Braşov şi a solurilor cu comunicare hidraulică pe verticală şi 
orizontală; 

 Reţea hidrografică bogată; 
 Canale de desecare şi front de captare a acviferului şi lucrări de regularizare, 

îndiguire, adâncire a albiilor râurilor Olt, Tărlung şi Negru; 
 Apa din subteran are, în general, calităţi de potabilitate; 
 Precipitaţii bogate pe tot parcursul anului; 
 Pe teritoriul comunei există staţia de transfer, sortare şi balotare care 

deserveşte şase localităţi; 
 Sit de importanţă comunitară (ROSCI0170) - Mlaştinile eutrofe şi pădurea de 

stejari; 
 Floră şi faună unică; 
 Condiţii excelente pentru creşterea păstravilor datorită izvoarelor.   

Puncte slabe: 
 Nu se execută lucrări de mentenanţă a lucrărilor hidrotehnice; 

Analiza SWOT 

 



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de mediu 

 

  
 

17 

 Poluarea reţelei hidrografice datorită deşeurilor menajere aruncate de 
populaţie în canalele de desecare şi în albiilor izvoarelor; 

 Lipsa canalizării şi a unei staţii de epurare funcţionale; 
 S-au înregistrat valori peste limita maximă a compușilor de fier ionic în 

forajele din zona Prejmer-Hărman; 
 Pânza freatică din Braşov-Hărman-Prejmer prezintă concentraţii mari de 

azot; 
 Activităţile agricole de pe teritoriul comunei poluează acviferul şi solul cu 

nitraţi; 
 Poluarea aerului de-a lungul DN 10 şi DN 11 prin arderea resturilor vegetale; 
 Comuna se află sub influenţa compuşilor chimici rezultaţi din procesul 

tehnologic al CET Braşov; 
 Nu se realizează colectarea selectivă a deşeurilor la sursă; 
 Randamentul staţiei de sortare-transfer este de 35%; 
 Nu există piaţă pentru toate tipurile de deşeuri reciclabile; o bună parte din 

aceste deşeuri reciclabile ajung la groapa ecologică a municipiului Braşov; 
 Turism necontrolat; 
 Starea de conservare a pădurii şi mlaştinilor eutrofe nu este deloc 

satisfăcătoare; 
 Pădurea şi mlaştinile eutrofe nu se  bucură de un regim strict de protecţie; 
 Spaţiile verzi din comună sunt nesatisfăcătoare; 

 Mobilierul urban din parcuri şi echipamentele de joacă sunt degradate şi 
învechite.  

Oportunităţi: 

 Mentenanţa lucrărilor hidrotehnice; 
 Program pentru ameliorarea a 100 ha de pe teritoriul comunei în vederea 

reducerii concentraţiei de nitraţi din sol ; 
 Mărirea randamentului staţiei de transfer; 
 Campanie de informare şi educare a populaţiei privind colectarea selectivă a 

deşeurilor; 
 Valorificarea tuturor deşeurilor reciclabile; 
 Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile prin reciclarea unor cantităţi 

cât mai mari de deşeuri;  

 Program de conservare a pădurii şi mlaştinilor eutrofe; 
 Introducerea unui sistem strict de protecţie a pădurii şi mlaştinilor eutrofe;  
 Amenajarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă la standarde moderne. 

Ameninţări/Riscuri: 
 Pericol de inundaţii pe cursurile  râurilor Olt, Tărlung şi Negru; în mod special 

în Lunca Câlnicului, unde există o arie de convergenţă hidrografică;  
 Degradarea lucrărilor hidrotehnice; 
 Se pot produce cantităţi importante de precipitaţii într-un timp scurt, ce poate 

provoca local viituri; 



STUDII PROSPECTIVE PENTRU ACTUALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ – COMUNA PREJMER 
Studiul de mediu 

 

  
 

18 

 Perturbări ale traficului pe drumurile comunale şi pe linii C.F. datorită 
precipitaţiilor abundente; 

 Există riscul producerii de întreruperi ale alimentării cu energie electrică; 
 Pericolul colectării în amestec cu deşeurile menajere a unora ce conţin 

substanţe periculoase; 
 Există pericolul ca acest mediu unic din situl de importanţă comunitară 

(ROSCI0170) - Mlaştinile eutrofe şi pădurea de stejari - să dispară treptat 
datorită influenţei omului şi a activităţilor acestuia.  

 

 

În urma analizei factorilor de mediu din comuna Prejmer se pot concluziona 
următoarele: 

 Straturile acvifere, apa de suprafaţă şi solul sunt poluate prin prezenţa 
nitraţilor; 

 Pădurea şi mlaştinile eutrofe sunt în continuă degradare şi se află în 
pericol de dispariţie; 

 Colectarea deşeurilor nu este eficientă deoarece nu se face o colectare 
selectivă la sursă iar staţia de sortare-transfer are un randament scăzut; 

 Poluare ridicată datorită lipsei canalizării; populaţia deversează deşeuri în 
canalele de desecare şi albiile izvoarelor.  

Pentru ameliorarea acestor disfuncţii ale factorilor de mediu se recomandă 
următoarele măsuri: 

 Informarea şi educarea celor care activează în sectorul agricol cu privire 
la folosirea îngrășămintelor chimice pe bază de nitraţi; 

 Un control mai riguros şi sancţiuni mai mari în sectorul agricol în ceea ce 
priveşte folosirea îngrășămintelor chimice; 

 Un regim mai riguros de protecţie a pădurii şi mlaştinilor eutrofe prin 
introducerea de plăcuţe informative şi prin informarea şi educarea 
populaţiei şi a factorilor de decizie din comună şi din judeţ cu privire la 
caracterul unic al florei şi faunei; 

 Informarea şi educarea populaţiei cu privire la colectarea selectivă a 
deşeurilor la sursă; 

 Creşterea randamentului staţiei de sortare-transfer prin creşterea 
numărului de clienţi şi valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri reciclabile; 

 Finalizarea sistemului de canalizare din comună. 

Concluzii şi recomandări 
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