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Studiul de faţă se bazează pe metoda interviului structurat, având ca instrument 
de cercetare un chestionar autoadministrat. Avantajul acestei metode constă în 
eliminarea erorilor specifice operatorilor de interviu. Cetăţenii răspund la 
întrebările din chestionar fără a fi influenţaţi de o terţă parte.  

Chestionarul administrat cetăţenilor comunei Prejmer a avut câteva scopuri bine 
definite. Unul dintre aceste scopuri este identificarea unei identităţi a comunei şi a 
unei viziuni pentru dezvoltarea ei viitoare. Deasemenea, chestionarul a căutat să 
identifice probleme presante pentru cetăţenii comunei, dar şi felul în care cetăţenii 
înteleg şi îşi doresc să se dezvolte comuna Prejmer în următorii 10 ani. Nu în 
ultimul rând, chestionarul a conţinut şi două întrebări legate de felul în care 
cetăţenii relaţionează cu autorităţile locale. 

Chestionarul a cuprins atât întrebări cu răspunsuri mutiple – întrebări care pot fi 
uşor analizate statistic – cât şi întrebări deschise menite să extragă opiniile 
cetăţenilor într-o manieră mai calitativă. Pentru a analiza răspunsurile la 
întrebările deschise s-a folosit o metodă care combină elemente statistice cu o 
analiză de tip „nor de cuvinte”. Acest tip de analiză scoate în evidenţă tipare de 
cuvinte în funcţie de cât de mult sunt acestea repetate într-un text. 

În cadrul acestei cercetări a fost centralizat un număr de 253 chestionare.  

În ceea ce priveşte distribuţia pe sate a participanţilor la chestionar, se observă că 
satul Lunca Câlnicului este mult mai puţin reprezentat decât celelalte două sate 
din comună, participanţii din Lunca Câlnicului reprezentând doar 17% din cei 
chestionaţi, în vreme ce populaţia din Lunca Câlnicului reprezintă 35% din 
populaţia comunei Prejmer (figura 1). 

Figura 1. Distribuţia pe sate a populaţiei comunei Prejmer şi a participanţilor 
la chestionar (procente) 

 
Sursa: Direcţ ia judeţeană de stat ist ică Braşov, chest ionar administrat de 

consultant 

Distribuţia pe variabilele demografice a celor 253 de respondenţi ne arată că 
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mai mulţi respondenţi au fost femei, 56,2%. Comparând aceste rezultate cu 
distribuţia populaţiei se observă că participanţii la chestionar deviază puţin de la 
distribuţia populaţiei, femeile şi cei cu vârsta până în 46 de ani fiind mai bine 
reprezentaţi (figurile 2 şi 3). 

Figura 2. Distribuţia pe sexe a populaţiei comunei Prejmer şi a 
participanţilor la chestionar (procente) 

 
Sursa: Direcţ ia judeţeană de stat ist ică Braşov, chest ionar administrat de 

consultant 

 

Figura 3. Distribuţia pe vârste a populaţiei comunei Prejmer şi a 
participanţilor la chestionar (procente) 

 
Sursa: Direcţ ia judeţeană de stat ist ică Braşov, chest ionar administrat de 

consultant 

În acest sondaj de opinie, cele mai bine reprezentate sunt persoanele cu nivel 
educaţional mediu şi superior, active pe piaţa muncii (figurile 4 şi 5). Distribuţia pe 
etnii este deasemenea relevantă pentru comună (figura 6). 
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Figura 4. Distribuţia eşantionului în funcţie de nivelul educaţional (procente) 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribuţia eşantionului în funcţie de ocupaţie (procente) 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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Figura 6. Distribuţia eşantionului în funcţie de etnii (procente) 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Privitor la venit, distribuţia răspunsurilor este mai bine alocată între variantele 
scalei folosite, cea mai mare frecvenţă înregistrându-se în prima categorie, sub 
1000  RON, ceea ce arată un nivel scăzut al veniturilor per gospodărie al 
locuitorilor comunei Prejmer, în general. Se remarcă, totuşi, o diferenţă în ceea ce 
priveşte veniturile, între cetăţenii satului Prejmer şi cei ai celorlalte două sate, 
cetăţenii din Prejmer având venituri mai mari (figura 8). 

 
 

Figura 7. Distribuţia veniturilor participanţilor la chestionar (procente) 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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Figura 8. Distribuţia veniturilor participanţilor la chestionar în funcţie de 
satul unde locuiesc (procente) 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Aproape jumătate din cei care au răspuns la chestionar locuiesc de peste 30 de 
ani în comuna Prejmer iar 1/3 din respondenţi s-au stabilit după anul 1989 în 
comuna Prejmer, fapt care arată un nivel ridicat de atractivitate a zonei, dar şi un 
grad ridicat de statornicie. 

 

Figura 9. Distribuţia participanţilor la chestionar în funcţie de numărul de ani 
de când locuiesc în Prejmer 

 
Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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elementele ambientale pe care locuitorii comunei le apreciază, cum ar fi aerul 
curat, apa,  liniştea sau relaţiile cu oamenii. 

Deasemenea, răspunsurile la această întrebare ne dau o măsură a ceea ce 
constituie identitatea comunei Prejmer. Elemente precum cetatea ţărănească, 
biserica, şcoala generală, centrul comunei cu parcul său, reprezintă principalele 
ancore pe care locuitorii comunei le asociază cu locul în care trăiesc.     

Figura 10. Lucrurile pe care prejmerenii le apreciază în comuna lor 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Aceasta este imaginea la nivelul întregii comune. Totuşi, dacă defalcăm 
rezultatele în funcţie de câteva categorii demografice, încep să se evidenţieze 
diferenţe, mai ales în ceea ce priveşte opiniile pe sate, dar şi pe vârste. 

Astfel, la nivel de sat se observă o diferenţă majoră între satele aparţinătoare, 
unde sunt apreciate mult mai mult realizările primăriei, cum ar fi iluminatul public 
şi reabilitarea căminului cultural din Stupinii Prejmerului şi noua grădiniţă din 
Lunca Câlnicului, şi satul Prejmer, unde elementele identitare precum cetatea, 
biserica şi şcoala predomină în aprecierea oamenilor.  

Un lucru mai puţin vizibil în analiza bazată pe nori de cuvinte dar evidentă la 
citirea răspunsurilor este un anume caracter pe care fiecare dintre comunităţile 
comunei Prejmer îl are. 

 În Stupinii Prejmerului referirile la oameni (buna vecinătate, omenia, înţelegerea) 
dar şi la activitatea preotului paroh, care susţine comunitatea locală prin programe 
culturale şi pentru copii, sugerează o comunitate mult mai bine închegată şi unită 
în care capitalul social poate constitui un mare avantaj pentru dezvoltarea viitoare. 

Pe de altă parte, în Lunca Câlnicului este evidentă o mai mare nemulţumire faţă 
de autorităţi şi o oarecare aversiune faţă de pierderea independenţei pe care 
această comună a avut-o în trecut. În acelaşi timp, părerile sunt foarte divergente, 
sugerând o mai mare atomizare a acestei comunităţi.   
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Satul Prejmer se identifică prin puternica lui identitate istorică, legată de cetate şi 
de biserica fortificată dar şi de casele cu arhitectură săsească şi de obiceiurile 
transmise de-a lungul timpului. 

Figura 11. Ce lucruri vă plac în comuna Prejmer (satul Stupinii Prejmerului) 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

 

 

 

Figura 12. Ce lucruri vă plac în comuna Prejmer (satul Lunca Câlnicului) 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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Figura 13. Ce lucruri vă plac în comuna Prejmer (satul Prejmer) 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Diferenţe între lucrurile care sunt cele mai apreciate apar şi pe categorii de vârstă, 
deşi acestea sunt mai puţin pregnante. Astfel, tinerii (între 18 si 35 de ani) 
apreciază într-o măsură mai mare cetatea, centrul comunei cu parcul şi şcoala, în 
vreme ce oamenii mai în vârstă (cei peste 56 de ani) sunt evident mai legaţi de 
biserică. 

 

 

Figura 14. Ce lucruri vă plac în comuna Prejmer (respondenţi cu vârsta până 
în 35 de ani) 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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Figura 15. Ce lucruri vă plac în comuna Prejmer (respondenţi cu vârsta de 
peste 65 de ani) 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Răspunsul la întrebarea: Cum vedeţi comuna Prejmer în anul 2020? ne ajută să 
schiţăm o viziune de dezvoltare pe care prejmerenii şi-o doresc. Majoritatea celor 
chestionaţi, indiferent de satul în care locuiesc, sex sau vârstă, îşi doresc o 
comună curată, frumoasă şi prosperă, dotată cu toate utilităţile necesare pentru 
un trai decent la standarde europene. După cum observăm din graficul de mai jos, 
canalizarea şi drumurile asfaltate sunt cele mai presante nevoi pe care le resimt 

prejmerenii şi ele apar în afirmaţiile de viziune ale celor mai mulţi dintre cei 
chestionaţi. 

Figura 16. Cum vedeţi comuna Prejmer în anul 2020 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 
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Locuitorii comunei Prejmer au un grad ridicat de satisfacţie privind următoarele 
aspecte: transportul în comun spre oraşul Braşov, iluminatul public, dotările 
educaţionale, cele comerciale, serviciile bancare, locuinţa, curăţenia, alimentarea 
cu apă, ordinea şi liniştea publică, serviciile medicale, obţinerea de avize de la 
primărie (mai mult de 50% din respondenţi declarându-se foarte mulţumiţi şi 
mulţumiţi de aspectele enumerate). În schimb, locurile de muncă, serviciile sociale, 
serviciile de antreprenoriat şi facilităţile sportive nemulţumesc o mare parte a 
locuitorilor comunei Prejmer. Majoritatea celor chestionaţi se declară nemulţumiţi 
de drumuri (80% din respondenţi) şi canalizare (74%), asta indiferent de satul din 
care provin. Activităţile culturale şi spaţiile verzi sunt aspecte care nu întrunesc un 
grad ridicat de satisfacţie sau insatisfacţie: o jumătate din cei care au răspuns se 
declară mulţumită iar cealaltă jumătate se declară nemulţumită.   

Locuitorii localităţilor comunei Prejmer au un grad diferit de satisfacţie în raport cu 
spaţiile verzi şi locurile de joacă. Astfel, jumătate din prejmereni s-au declarat 
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, pe când cealaltă jumătate a declarat contrariul, un 
grad redus de mulţumire. Majoritatea locuitorilor satului Lunca Câlnicului au 
apreciat ca nesatisfăcătoare spaţiile publice existente în satul lor şi în comună. 

 

Figura 17. Principalele probleme identificate de cetăţenii comunei Prejmer 

 

Sursa: Chest ionar administrat de consultant 

Un grad ridicat de mulţumire au locuitorii din Stupinii Prejmerului, 15 din 
respondenţi fiind mulţumiţi faţă de doar 5 care s-au declarat nemulţumiţi.  
Serviciile sociale din comună au fost, deasemenea, apreciate diferit în funcţie de 
localitate. Locuitorii din Stupinii Prejmerului sunt cel mai puţin mulţumiţi de 
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serviciile sociale, ei fiind totuşi şi cei mai mulţi dintre potenţialii beneficiari datorită 
gradului mai mare de îmbătrânire.  

 

Tabelul 1. Gradul de mulţumire al cetăţenilor comunei Prejmer faţă de 
staţiile verzi şi locurile de joacă  

  Prejmer Lunca Câlnicului Stupinii Prejmerului Total 
fără opinie 3 9 0 12 
foarte mulţumit 11 1 5 17 
mulţumit 75 5 10 90 
puţin mulţumit 83 26 5 114 
Total 172 41 20 233 

Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Figura 18. Gradul de mulţumire al cetăţenilor comunei Prejmer faţă de 
spaţiile verzi şi locurile de joacă (procente) 

Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Tabelul 2. Gradul de mulţumire a cetăţenilor comunei Prejmer faţă de 
serviciile sociale  

 Prejmer Lunca Câlnicului Stupinii Prejmerului Total 
fără opinie 34 10 2 46 
foarte mulţumit 10 0 0 10 
mulţumit 56 6 1 63 
puţin mulţumit 73 24 18 115 
Total 174 40 21 235 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

 

Figura 19. Gradul de mulţumire a cetăţenilor comunei Prejmer faţă de 
serviciile sociale (procente) 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 
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Avantajele comunei pentru dezvoltarea viitoare 
În ceea ce priveşte dezvoltarea comunei, chestionarul a evidenţiat o serie de 
aspecte. În primul rând avem avantajele şi problemele pe care prejmerenii le 
percep pentru dezvoltarea comunei. La întrebarea privind avantajele comunei 
pentru dezvoltarea viitoare, cei mai mulţi respondenţi consideră că parcul 
industrial ar putea contribui cel mai mult în acest sens. Avantajele pe care le-ar 
putea aduce infrastructura economică se alătură avantajului dat de proximitatea 
faţă de oraşul Braşov, polul de creştere al Regiunii Centru. Solurile şi apa de bună 
calitate reprezintă un avantaj important pentru 64% din respondenţi, la fel ca şi 
cetatea ţărănească Prejmer, inclusă în patrimoniul UNESCO (63%).  

Deşi comuna este cunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru cetatea 
Prejmer, acest fapt nu a determinat o dezvoltare a infrastructurii turistice: unităţi 
de cazare, alimentaţie publică, alte servicii. În prezent se practică un turism de 
tranzit cu avantaje reduse pentru economia locală. De aceea cetatea este 
percepută doar ca un avantaj mediu în dezvoltarea comunei, în ciuda faptului că 
ea este puternic legată de identitatea şi caracterul comunei Prejmer. 

 

Figura 20. Care sunt cele mai importante avantaje pe care comuna Prejmer 
le are pentru dezvoltarea viitoare? 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

 

Probleme pentru dezvoltarea viitoare 

Principalele probleme pe care cetăţenii le percep ca încetinind dezvoltarea 
comunei Prejmer se înscriu în urmatoarele categorii: 
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Politice 

 Mulţi dintre locuitorii comunei, indiferent de satul din care provin, sunt de 
părere că diferendele politice, interesele partidelor şi “beţele în roate” pe 
care acestea încearcă să şi le pună unele altora, atât la nivel local dar 
mai ales la nivel regional şi naţional, reprezintă o mare problemă pentru 
comuna Prejmer. Aceste probleme se leagă direct de problemele din 
următoarea sferă, cea financiară, lipsa banilor şi a investiţiilor fiind pusă 
pe seama acestor disensiuni politice. 

Financiare 

 Lipsa banilor la bugetul local şi al investiţiilor, mai ales în infrastructură, 
este o altă sferă de probleme pe care prejmerenii o resimt acut.  

De infrastructură 

 Lipsa canalizării şi a alimentării cu apă în unele zone, dar şi starea 
drumurilor, reprezintă o altă problemă pe care mulţi dintre cei chestionaţi 
o ridică. Este, totuşi, interesant de remarcat că, deşi infrastructura apare 
în toate întrebările libere ca o temă recurentă, atunci când sunt întrebaţi 
cum ar prefera să fie cheltuiţi banii din impozite şi taxe locale, opiniile 
respondenţilor sunt mult mai împarţite. Astfel, canalizarea şi alimentarea 
cu apă apar ca o prioritate în special pentru locuitorii din Lunca Câlnicului, 

în timp ce în celelalte două sate asfaltarea drumurilor este o mai mare 
prioritate decat canalizarea.   

Sociale  

 La probleme de ordin social intră acele aspecte legate direct de legături 
între oameni. Astfel, o problemă pe care prejmerenii o resimt este cea a 
lipsei de iniţiativă din partea conducerii locale, dar şi lipsa de comunicare 
dintre administraţie şi cetăţeni, precum şi lipsa de implicare a cetăţenilor 
în rezolvarea problemelor comunităţii. 

Foarte mulţi dintre cei chestionaţi menţionează una sau mai multe dintre aceste 
probleme ca fiind importante pentru comuna Prejmer. Deşi unele dintre aceste 
probleme nu pot fi soluţionate la nivel local, ele ţinând de sistemul politic şi 
administrativ de la nivel regional şi naţional, există totuşi lucruri care pot fi 
rezolvate în cadrul comunităţii locale, şi aici este vorba în special de problemele 
sociale. O strategie de dezvoltare care ar conţine programe legate de coeziunea 
socială şi de implicarea cetăţenească ar putea creşte semnificativ nivelul de 
capital social al comunei şi ar putea contribui pe termen lung la găsirea unor 
soluţii şi la alte probleme care acum par greu de rezolvat, cum ar fi cele de 
infrastructură. 
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Riscurile de mediu pe care le percep prejmerenii 
Locuitorii comunei Prejmer au o înţelegere destul de variată în ceea ce priveşte 
mediul înconjurător şi polurea. Foarte mulţi dintre cei chestionaţi fie nu au răspuns, 
fie au răspuns că nu ştiu care ar fi zonele poluate ale comunei, ceea ce indică o 
conştiinţă destul de scăzuta în ceea ce priveşte mediul înconjurator. Opiniile lor 
variază în funcţie de satul din care provin. 
Gunoaiele aruncate la întamplare, mai ales pe marginea drumurilor, constituie cea 
mai mare problemă de mediu identificată de locuitorii din Stupinii Prejmerului. 
Locuitorii din Lunca Câlnicului, pe de altă parte, sunt mai conştienţi de riscurile de 
mediu din satul lor, identificând poluarea apelor datorită intrării în pânza freatică a 
afluenţilor provenind mai ales de la blocurile din Colonie, dar şi de la fosta fabrică 
de postav, ca principalul risc ambiental pentru sat. Lipsa canalizării pentru aceste 
locuinţe este principala cauză identificată. Alături de acesta, depozitul de 
carburanţi este iarăşi un risc pe care cetăţenii îl percep. Defrişarea pădurii Lunca 
Câlnicului, alături de depozitarea gunoiului în locuri neamenajate, sunt riscuri 
identificate dar mai puţin pregnante în conştiinţa locuitorilor din Lunca Câlnicului. 
În satul Prejmer, riscurile de mediu sunt asociate cu lipsa canalizării şi cu faptul că 
mulţi localnici îşi branşează preaplinul de la şaft la şanţul de scurgere a apelor 
pluviale. Alături de aceasta, praful de pe străzile neasfaltate (str. Broaştei, str. 
Şcolii) reprezintă o problemă. Mulţi dintre locuitorii satului Prejmer au identificat 
zona „ţigăniei” ca fiind cea mai poluată din sat, datorită faptului că în această zonă 
gestionarea gunoiului nu se face în mod corespunzător. 

În ceea ce priveşte riscurile de mediu, se constată că locuitorii din Lunca 
Câlnicului sunt cei mai conştienţi de acestea, asta şi datorită faptului că se 
confruntă cu cele mai serioase probleme de mediu dintre toate satele comunei. 
Prioritizarea construirii reţelei de apă şi canalizare, în special, ar putea şi poate 
chiar ar trebui să ţină cont de aceste riscuri pe care cetăţenii le simt în ceea ce 
priveşte locuirea şi mediul.  

Încrederea populaţiei în viitorul comunei Prejmer 

O a doua categorie de indicatori utili pentru formularea unei strategii de dezvoltare 
este formată din opiniile legate de disponibilitatea locuitorilor din Prejmer de a 
rămâne în comună şi de a contribui la dezvoltarea acesteia. 

La întebarea privind evoluţia comunei, 53,6% dintre cetăţeni au apreciat că în 
prezent lucrurile stagnează iar 29,3% consideră că Prejmerul se dezvoltă într-o 
direcţie bună. Doar 4,2% au declarat că evoluţia comunei este într-o direcţie 
greşită. Percepţia preponderent pozitivă asupra evoluţiei comunei sugerează un 
grad mare de încredere din partea cetăţenilor şi un potenţial foarte mare de a găsi 
în rândul lor oameni care să dorească să fie implicaţi activ în îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă din comuna Prejmer.  
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Figura 21. Cum apreciază locuitorii comunei Prejmer direcţia în care se 
îndreaptă comuna 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Tot legată de încredere şi de disponibilitatea de a contribui la îmbunătăţirea 
condiţiilor din comună este şi întrebarea despre dorinţa de a părăsi comuna 
Prejmer. Mobilitatea locuitorilor este o componentă importantă a dezvoltării, 
populaţia fiind considerată cea mai importantă resursă pentru dezvoltare. 
Majoritatea respondenţilor au declarat că nu au intenţia de a pleca din comuna 
Prejmer, doar 10%, respectiv 22 persoane din 253 au spus că au intenţia de a 
pleca. Intenţia de a pleca din comună este prezentă preponderant la locuitorii din 
Prejmer, mai mult decât la cei din satele aparţinătoare.  

 

Figura 22. Doriţi sau nu să părăsiţi comuna Prejmer? (satul Prejmer) 

   
Figura 23. Doriţi sau nu să părăsiţi comuna Prejmer? (satul Lunca 
Câlnicului) 
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Figura 24. Doriţi sau nu să părăsiţi comuna Prejmer? (satul Stupinii 
Prejmerului) 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Motivele cele mai des menţionate sunt cele de natură afectivă, oamenii nedorind 
să îşi lase în urmă casa, familia, prietenii. Mândria faţă de satul lor este un alt 
motiv pentru care locuitorii comunie aleg să rămână pe loc, afirmaţii de genul: 
“sunt măndru că sunt stupar” sau “sunt prejmereancă convinsă” fiind des 
menţionate.  

Multor oameni le place localitatea, aşezarea, liniştea, felul în care se înţeleg cu 
vecinii, şi se simt legaţi de locul în care şi-au croit o viaţă. 

Totuşi, există şi diferenţe de percepţie între sate. Astfel, locuitorii din Stupinii 
Prejmerului şi Lunca Câlnicului par a fi mai degrabă obişnuiţi cu faptul că locuiesc 
în comuna Prejmer şi nu se gândesc să o părăsească, nu pentru că nu ar vrea ci 
pentru că nu au posibilitatea să o facă. Atitudinea locuitorilor din satul Prejmer 
este mult mai pozitivă. 
Deasemenea, se evidenţiază şi o diferenţă în funcţie de vârstă. Prejmerenii mai 
tineri care au fost chestionaţi, mai ales cei care urmează de acum încolo să 
meargă la facultate şi să îşi croiască un viitor, sunt mult mai puţin legaţi de satul 
natal şi nu văd în el destule oportunităţi pentru viitor. Astfel, mai ales în satul 
Prejmer, majoritatea celor 11% dintre cetăţeni care vor să părăsească Prejmerul 
este din rândul celor tineri. 

Principalele domenii de investiţii din punctul de vedere al 
cetăţenilor 
Problemele majore ale comunei sunt considerate domenii majore pentru investiţii 
publice: pentru investirea în infrastructura de drumuri optează 83% din prejmereni, 
următoarea opţiune, dotarea dispensarelor din comună, întrunind doar 54% din 
răspunsuri. Pentru alte domenii de investiţii publice au optat mai puţin de 50% din 
respondenţi, respectiv realizarea reţelelor edilitare, amenajarea de locuri publice, 
spaţii verzi, reabilitarea/construirea de şcoli şi grădiniţe, poliţia locală. În viziunea 
locuitorilor comunei, cel mai puţin important domeniu pentru investiţii publice îl 
reprezintă construirea de noi cartiere.  
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Tabelul 3. Principalele domenii în care prejmerenii ar dori să fie investiţi 
banii colectaţi la bugetul local din taxe şi impozite. 

Domenii pentru investiţii publice  Procent din respondenţi care 
consideră domeniul important 

Reabilitarea drumurilor 83,0 
Dotarea dispensarelor din comună 53,8 
Realizarea reţelelor edilitare 47,0 
Locuri publice, spaţii verzi 39,9 
Reabilitarea/Construirea de şcoli şi 
grădiniţe 

24,9 

Poliţie locală 23,7 
Construirea de noi cartiere 18,2 

Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Relaţia cu Zona Metropolitană Braşov 
Situată la doar 15 km de oraşul Braşov, comuna Prejmer este evident considerată 
în sfera de influenţă a oraşului. Relaţia de mobilitate cu principalul oraş al Zonei 
Metropolitane scoate în evidenţă gradul de conectivitate cu acesta dar poate şi 
gradul de dependenţă, mai ales în ceea ce priveşte locurile de muncă.  
Comuna Prejmer este conectată cu Braşovul prin transport în comun cu o 
frecvenţă de 30 min. Transportul public spre Braşov a fost considerat foarte 
satisfăcător de către respondenţi. Cei mai mulţi dintre respondenţi (40,8%) se 
deplasează zilnic spre Braşov, scopurile fiind, în ordine, cumpărăturile şi locul de 
muncă. Săptămânal se deplasează 24% iar lunar sau mai rar 35% din 
respondenţi. Aceste cifre arată intensitatea legăturilor economice şi sociale 
existente între municipiul Braşov şi comună. Oraşul Braşov este folosit pentru 

locurile de muncă, aprovizionare, servicii medicale şi, în măsură mai mică, pentru 
petrecerea timpului liber sau servicii administrative.  
 

Figura 25. Frecvenţa deplasărilor spre Braşov 

 

Sursa: chest ionar administrat de consultant 

 
Mijloacele de deplasare spre Braşov sunt, în ordine, automobilul personal urmat 
de maxi-taxi. O pondere nesemnificativă o deţin trenul şi bicicleta.  
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Figura 26. Motivul deplasării 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Figura 27. Mijloacele de transport cel mai des folosite pentru deplasarea 
spre Braşov 

 
Sursa: chest ionar administrat de consultant 

Relaţia cu autorităţile  
În ceea ce priveşte relaţia cu aleşii locali, opiniile locuitorilor comunei Prejmer sunt 
împărţite între satul Prejmer şi satele aparţinătoare. 

Astfel, în satul Prejmer, oamenii sunt în special nemulţumiţi de activitatea 
consilierilor locali. Cetăţenii consideră că în rândul consilierilor nu sunt destui 
oameni care să îşi dea interesul faţă de cetăţean şi de nevoile acestuia. Lipsa de 
iniţiativă din partea consilierilor locali este, deasemenea, o problemă.  Mulţi dintre 
cetăţeni cred că primarul ar putea să îşi facă mai bine treaba şi că personalul 
primăriei ar putea fi mai amabil şi mai deschis către cetăţeni. 

În Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului, lipsa de implicare a primarului este cea 
care deranjează cel mai mult cetăţenii. Cetăţenii din Luncă şi Stupini ar dori să îl 
vadă mai des pe primar în satele lor, şi ar dori ca acesta să dialogheze mai mult 
cu cetăţenii. Deasemenea, locuitorii din Luncă şi Stupini deplâng faptul că nu 
există un program de lucru cu publicul în cadrul primăriei şi că nu se ştie niciodată 
cât o să dureze ca să îşi soluţioneze o problemă. 

Sugestii pentru administraţie 
Sugestiile cetăţenilor pentru administraţia locală se înscriu în trei categorii. Cele 
mai pregnante sunt cererile de transparenţă, profesionalism şi comunicare: 

 comunicare mai buna cu cetăţenii, activitate pe teren,  
 unitate în cadrul primăriei  

0 20 40 60 80

Servicii administrative

Petrecere timp liber

Servicii medicale

Serviciu

Cumparaturi

Cel mai important motiv

Motiv mai puţin
important

0

10

20

30

40

50

60

70

automobil maxi-taxi tren bicicleta

Mijloc de transport



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

 

  
 

19 

 implicare, interes faţă de nevoile, dorinţele şi opiniile cetăţenilor, simţul 
răspunderii, 

 personal cu studii, bine pregătit în primărie 
 respectarea promisiunilor 
 program de lucru cu publicul şi persoană responsabilă pentru asta 

Urmează cereri concrete de investiţii în: 

 baza sportivă 
 piaţă agroalimentară 
 reabilitarea drumurilor 
 canalizare 
 spaţii verzi 
 trotuare asfaltate 
 spaţii de joacă pentru copii 
 spaţii de agrement pentru tineri 

Nu în ultimul rând, cetăţenii văd ca un rol extrem de important pentru primărie:  

 atragerea de fonduri 
 atragerea investitorilor, creare de locuri de muncă pentru tineri 

 

 

 

În afara chestionarului administrat unui eşantion reprezentativ de cetăţeni ai 
comunei Prejmer, consultarea populaţiei a presupus şi o serie de întâlniri în grup 

restrâns, atât cu cetăţenii cât şi cu reprezentanţi ai unor organizaţii de importanţă 
regională. 

Întâlnirile cu cetăţenii au avut loc atât în faza iniţială a elaborării studiilor, când 
cetăţenii au fost rugaţi să îşi aducă aportul la elaborarea chestionarului, cât şi în 
faza finală, când li s-au prezentat rezultatele studiilor şi li s-a cerut părerea în 
legătură cu felul în care ar putea fi folosite rezultatele pentru formularea unor 
recomadări şi programe. 

Întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiilor regionale a avut loc doar în faza finală, 
pentru a le face cunoscute rezultatele studiilor şi a obţine informaţii despre 
strategiile în curs de elaborare la nivel metropolitan şi judeţean. Deasemenea, li s-
a cerut celor care au participat la întâlnire să contribuie la formularea unor criterii 
de evaluare a viitoarelor programe pe care le va desfăşura comuna Prejmer. 

În afara întâlnirilor cu cetăţenii şi repreşentanţii organizaţiilor regionale, s-a mai 
încercat o întâlnire cu reprezentanţi ai agenţilor economici care activează în 
comuna Prejmer, în parcul industrial dar şi în afara lui. La această întâlnire a 
participat o singura persoană, drept pentru care rezultatele ei nu vor fi incluse în 
acest raport. Raportul focus grupurilor 
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Întâlnirile cu cetăţenii     

Întâlnirea iniţială 
La această întâlnire au fost invitaţi 12 reprezentanţi ai unor instituţii importante din 
toate cele trei sate ale comunei Prejmer, inclusiv reprezentaţi ai consiliului local şi 
ai primăriei Prejmer. 

Scopul întâlnirii a fost de a coagula un grup de oameni care deja desfăşoară 
activităţi importante în Prejmer, într-un grup consultativ care să servească drept 
grup de legătură între primărie şi cetăţeni în ceea ce priveşte politicile de 
dezvoltare locală. În afară de acest scop enuţat la începutul întâlnirii, pe parcursul 
acesteia s-a discutat conţinutul chestionarului care urma să fie administrat 
cetăţenilor comunei Prejmer.  

S-au discutat, mai întâi, problemele pe care le are comuna Prejmer. Principalele 
frustrări ale participanţilor s-au legat de comunicare, fie că este vorba de 
comunicarea dintre autorităţi şi cetăţeni – anunţarea şedinţelor consiliului local, 
alte tipuri de comunicare a activităţilor primăriei – fie că e vorba de comunicarea 
între cetăţeni – lipsa locurilor de socializare, cârcoteala cetăţenilor care nu se 
exprimă pe faţă în momentul în care se iau deciziile dar apoi sunt nemulţumiţi de 
rezultate. Participanţii au deplâns faptul că nu se realizează o comunicare mai 
bună între centrul de comună şi satele aparţinătoare, şi că de multe ori aleşii locali 
nici măcar nu merg în Luncă sau în Stupini să vorbească cu cetăţenii. 

Apoi, participanţii au fost rugaţi să listeze câteva dintre atuurile pe care cred că le 
are comuna Prejmer în ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare. Aceste atuuri au fost 
apoi utilizate pentru întrebarea aferentă din chestionar. Participanţii au listat 
apropierea de Braşov, calitatea solului agricol şi a apei, prezenţa parcului 
industrial, şi, nu în ultimul rând, patrimoniul cultural şi arhitectonic. Cu toate 
acestea, pentru fiecare din aceste potenţiale atuuri participanţii au adăugat şi 
comentarii care detaliau riscurile asociate cu fiecare dintre ele. Apropierea de 
Braşov poate fi un atu dar în acelaşi timp se poate traduce în transformarea 
Prejmerului într-un cartier dormitor al Braşovului pe termen mediu şi lung. Solurile 
şi apa sunt cu adevărat un atu dar, dacă nu sunt folosite cum trebuie şi mai sunt 
şi poluate în acelaşi timp, atunci nu constituie cu adevărat un avantaj pentru 
comună. A fost, deasemenea, interesant că prezenţa cetăţii medievale şi a 
arhitecturii săseşti în Prejmer nu au apărut printre primele atuuri menţionate de 
participanţi, ci acest atu a reieşit doar la întrebarea directă a moderatorului. 

Întâlnirea a fost şi un prilej bun pentru a discuta despre valori şi atitudini ale 
cetăţenilor comunei Prejmer. Se pare că după plecare saşilor comuna a fost 
locuită de oameni care au venit de peste munţi, din zona Întorsurii Buzăului. Prin 
localizarea sa, Prejmerul este o aşezare de intersecţie. Astfel, tradiţiile şi 
obiceiurile din Prejmer sunt foarte amestecate. Chiar dacă unele dintre tradiţiile 
(mai ales sărbătorile) săseşti se mai păstrează, nu se poate spune că valorile 
săseşti sunt foarte puternice. Convieţuirea dintre români şi saşi nu era foarte 
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strânsă nici în trecut. Saşii aveau o comunitatea destul de închisă şi îi considerau 
pe români venetici. 

Dacă este vorba de păstrarea unor valori şi atitudini, sau de reînvierea lor, atunci 
aceste valori nu trebuie neapărat să fie legate în totalitate de comunitatea saşilor. 
În prezent, Prejmerul este locuit de o majoritate covârşitoare de români, iar ceea 
ce va face ca Prejmerul să se dezvolte ca o comunitate este felul în care oamenii 
care trăiesc acum în Prejmer reuşesc să îşi rânduiască viaţa. Puterea exemplului 
pozitiv a fost enunţată de mai multi participanţi la discuţie ca fiind decisivă pentru 
promovarea unor valori comunitare. În cuvintele doamnei directoare a şcolii 
generale din Lunca Câlnicului, „omul gospodar este gospodar indiferent dacă este 
sas, maghiar sau român. Ceea ce ne trebuie sunt oameni gospodari care să 
investească în comunitate.” 

Focus grup cu cetăţenii    
În aproximativ aceeaşi formulă ca şi la întâlnirea iniţială s-a mai organizat şi un 
focus grup cu cetăţenii, pentru a discuta rezultatele chestionarului şi câteva dintre 
rezultatele preliminare ale studiilor. Acesta a avut loc la sediul primăriei, însă nu 
au fost prezenţi şi reprezentanţi ai primăriei. Au fost prezente 11 persoane din 
toate cele trei sate al comunei Prejmer. (vezi anexă) 

Rezultatele chestionarului nu au fost foarte suprinzătoare pentru ce prezenţi, deşi 
probabil că le-au confirmat unele bănuieli pe care le aveau deja şi pe care le 
enunţaseră la întâlnirea iniţială.  

În ceea ce priveşte atuurile comunei Prejmer, participanţii au fost de acord cu 
rezultatele chestionarului, spunând că într-adevăr nu poţi pune printre atuuri 
pentru dezvoltarea viitoare cetatea, care nu este deschisă decât trei zile pe 
săptamană, două dintre ele în week-end. Parcul industrial, deşi apare ca un 
avantaj, de fapt este foarte separat de comună şi nu se vede o colaborare între 
cele două entităţi. 

Participanţii au fost uşor surprinşi de numărul mare de oameni care au răspuns că 
nu ar vrea să plece din Prejmer, şi deşi unii dintre ei au încercat să raţionalizeze 
rezultatele, toţi au fost până la urmă convinşi că totuşi această statornicie a 
locuitorilor este un atu, unul foarte important chiar, de care ar trebui să se profite. 

Printre lucrurile pe care participanţii la focus grup le văd ca esenţiale pentru 
promovarea unei dezvoltări durabile în comuna Prejmer sunt următoarele: 

 în primul rând comunicare.  
o Participanţii au sugerat ca revista INFO RURAL pe care primăria 

o publică o dată la câteva luni să conţină la sfârşitul anului un 
tabel cu sumele care au ajuns la buget şi felul în care au fost 
acestea cheltuite. Acest tabel trebuie să fie simplu şi scris în aşa 
fel încât oamenii să poată înţelege exact pe ce s-au cheltuit banii 
şi, de exemplu, dacă s-au asfaltat 4 km de stradă conform 
tabelului să poată merge să verifice că cei 4 km chiar sunt acolo. 
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 în al doilea rând colaborare între toţi oamenii care se ocupă de chestiuni 
similare pe teritoriul comunei Prejmer 

o Participanţii au sugerat primăriei inventarierea tuturor grupurilor 
şi asociaţiilor din Prejmer şi facilitarea întâlnirii şi colaborării 
dintre aceşti oameni. 

 educaţie  
o Mai ales educaţia tinerilor, pentru a le insufla respectul pentru 

spaţiul public, spaţiile verzi, locurile de socializare, care altfel 
trebuiesc renovate o dată la şase luni pentru că nu sunt 
întreţinute. 

Participanţii au enunţat, deasemenea, şi principalele lor frustrări în legătură cu 
administraţia comunei Prejmer.  

Lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor de la primărie 
este pe primul loc. Aici intră atât suspiciuni că parte din fonduri sunt cheltuite 
pentru susţinerea unor afaceri de familie ale consilierilor locali, de exemplu, dar şi 
nemulţumiri legate de faptul că fondurile, aşa puţine cum sunt, nu sunt totuşi 
cheltuite cu cap. Participanţii au menţionat, de exemplu, iluminatul public, care, 
deşi reprezintă o mare realizare pentru comună, s-a făcut excesiv de extravagant, 
după părerea lor nejustificat. 

Deteriorarea relaţiei dintre primărie şi cetăţeni în ultimii ani, poate pe fondul crizei 
economice şi al problemelor cu furnizarea serviciilor, cum ar fi serviciile de 

canalizare şi alimentare cu apă, este deasemenea o frustrare importantă. Din nou 
comunicarea este problema. Mai presus de faptul că sistemul pachetizat nu s-a 
realizat este faptul că primăria nu a ţinut permanent legătura cu cetăţenii privitor la 
problemele pe care aceasta le întâmpină. 

Totuşi, participanţii au recunoscut că şi cetăţenii ar trebui să fie mai activi în viaţa 
comunităţii lor. Întrebaţi de câte ori participă la şedinţele consiliului local, ei au 
recunoscut că nu au fost niciodată sau doar o dată. Lipsa unei culturi a participării 
permanente în viaţa publică este, într-adevăr, o problemă. Cu toate acestea, 
participanţii la focus grup au fost de acord ca primăria să îi ţină aproape, să facă 
din ei un grup consultativ permanent, responsabil de comunicarea dintre primărie 
şi cetăţeni. 

Nu în ultimul rând, în cadrul focul grupului participanţii au fost rugaţi să se 
gândească la nişte criterii pe care primăria să le poată folosi pentru prioritizarea 
programelor viitoare. Aceste criterii au fost: 

 Măsura în care programul atrage alte investiţii private care să contribuie 
la dezvoltarea comunei 

 Măsura în care programul contribuie la menţinerea tinerilor în comuna 
Prejmer 

 Urgenţa/ nevoia rezolvării unei probleme 
 Numărul de oameni afectaţi de o anumită problemă ( cu cât acest număr 

este mai mare, cu atât problema ar trebui să aibă o prioritatea mai mare). 



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

 

  
 

23 

Focus grup cu reprezentanţii organizaţiilor regionale  
Ca parte a studiului consultativ s-a organizat şi un focus grup cu reprezentanţi ai 
unor organizaţii regionale care joacă un rol în dezvoltarea comunei Prejmer.  

La această întâlnire, la care le-au fost prezentate participanţilor rezultatele 
chestionarului şi câteva dintre rezultatele preliminare ale studiilor, au participat 4 
reprezentanţi ai unor astfel de organizaţii dar şi reprezentanţi ai primăriei Prejmer. 
( vezi anexă) 

Cele trei organizaţii reprezentate au fost: Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă a 
Judeţului Braşov (ADDJB), Asociaţia Metropolitană Braşov (AMB) şi Compania 
Apa Braşov SA. 

ADDJB este o organizaţie neguvernamentală aflată sub coordonarea consiliului 
judeţean Brasov. Este o asociere a primăriilor, în care şi consiliul judeţean este 
membru. Ea s-a înfiinţat conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
şi abia apoi a devenit Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară. 

AMB funcţionează, deasemenea, ca un ONG dar sub coordonarea consiliului 
local Braşov. Ideea unei asocieri la nivel metropolitan a apărut încă din timpul 
programului Agenda Locală 21 iar Prejmerul a fost printre promotorii acestei idei. 
Din păcate, aşteptările pentru AMB au fost foarte mari şi, în consecinţă, şi 
nemulţumirile sunt mai mari. 

Compania Apa Braşov SA este operatorul regional răspunzator pentru 
alimentarea cu apă şi canalizarea mai multor comune din zona Braşovului. 
Compania Apa Braşov SA a preluat lucrările de amenajarea a canalizării în 
Prejmer, iar lucrările vor reîncepe anul viitor. 

O parte importantă a discuţiei cu reprezentanţii acestor organizaţii s-a concentrat 
asupra rolului infrastructurii în dezvoltarea comunei şi a felului în care dezvoltarea 
infrastructurii va schimba felul în care va arăta Prejmerul. Participanţii au 
recunoscut că infrastructura este esenţială şi, mai ales în condiţiile în care 
cetăţenii şi-o doresc atât de mult, trebuie făcuta. Totuşi, odată cu dezvoltarea 
infrastructurii este posibil să apară un flux migrator dinspre Braşov, la fel cum s-a 
întâmplat în Hărman. În acest caz, coabitarea dintre noii veniţi şi băştinaşii 
comunei Prejmer ar putea deveni apoi problematică. Dacă se ia ca exemplu 
Hărmanul, se observă că noul val de populaţie nu se integrează în comunitatea 
locală şi apare o sciziune între comunitatea locală şi noii veniţi, în prinicipal din 
cauza modului de viaţă diferit. 

Globalizarea duce evident la o uniformizare a felului în care arată şi funcţionează 
comunităţile, mai ales cele rurale. Totuşi, această uniformizare nu poate fi evitată 
dacă vrem să ne dezvoltăm în secolul 21. Distrugerea specificului local din cauza 
globalizării poate fi totuşi evitată dacă se investeşte în agroturism - au fost de 
părere participanţii. 
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În ceea ce priveşte direcţiile de dezvoltare vizate la nivel regional, participanţii s-
au oprit asupra a două direcţii. Pe de o parte, la nivel judeţean este în curs de 
elaborare o strategie judeţeană pentru agricultură. Agricultura bio este, în 
principal, vizată ca potenţial de această strategie, iar participanţii au recunoscut 
că, în momentul de faţă, acest tip de agricultură este foarte puţin practicat în 
judeţul Braşov. Autorizarea produselor a fost identificată ca principala problemă, 
alături de costul mare al consultanţei în domeniu. Acest lucru îi determină pe mulţi 
potenţiali producători de produse bio să evite demersurile pentru certificare iar în 
schimb să-şi vândă produsele în mod nefiscalizat, „la poartă.” 

Pe de altă parte, turismul, mai ales la nivelul Zonei Metropolitane Braşov, este 
deasemenea o direcţie importantă. Reprezentanţii AMB au menţionat faptul că 
Braşovul nu îşi valorifică integral potenţialul turistic, practicând în special un 
turism de afaceri. Prin proiectul „Legendele Ţării Bârsei” se încearcă promovarea 
unor trasee turistice care să includă localităţile din Zona Metropolitană, 
concentrându-se asupra poveştilor şi legendelor specifice fiecăreia dintre ele. 

Ca criterii pentru prioritizarea programelor viitoare la nivel local, participanţii au 
menţionat: 

 Modul în care programul contribuie la creşterea calităţii vieţii 
 Modul în care programul contribuie la crearea de locuri de muncă şi 

plus valoare. 

În ceea ce priveşte avantajele comunei Prejmer de a se afla în Zona 
Metropolitană Braşov, participanţii s-au oprit în special la serviciile de transport 
metropolitan pe care AMB se axează în principal, dar şi la alte tipuri de servicii pe 
care Agenţia îşi propune să le gestioneze pe viitor. 
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