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CUVÂNT ÎNAINTE 

Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală a 

comunei Prejmer din judeţul Braşov, pentru 

perioada 2019-2026, reprezintă un instrument de 

lucru pentru progresul comunităţii prejmerene în 

următorii ani, care are ca scop corelarea 

investiţiilor întreprinse de autorităţile publice 

locale cu analiza diagnostic a situaţiei actuale şi 

cu nevoile şi aşteptările locuitorilor comunei.  

 

 

Urmând abordarea „de jos în sus”, s-a pornit de la premisa că dialogul cu locuitorii 

comunei trebuie să reprezinte piatra de temelie pentru actualizarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer, astfel încât acţiunile şi investiţiile care vor 

fi întreprinse de autorităţile publice locale în baza acesteia, în perioada 2019-2026, să 

corespundă dorinţelor şi nevoilor concrete ale oamenilor. 

Astfel, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a pornit de la analiza 

de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer, derulată în perioada iunie – iulie 2019, cu privire 

la actualul grad de dezvoltare a comunității, necesitatea realizării unor investiții și 

prioritizarea acestora, din partea autorităților locale, în următoarele domenii strategice: 

educație, sănătate, servicii sociale, echipare tehnico-edilitară, infrastructură și alte servicii 

publice, agricultură, economie locală și mediul de afaceri, turism, cultură și protecția 

mediului. 

Analiza de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer, derulată în anul 2019, a constat în 

desfăşurarea unei anchete pe bază de chestionar, în cadrul căreia au fost completate în 

total 322 de chestionare, dintre care 256 pe teren și, respectiv, restul de 66 în mediul on-

line. În colectarea datelor s-a încercat menținerea distribuției populaţiei comunei, în ceea 

ce privește genul (45% masculin, 55% feminin), vârsta (9,5% tineri sub 25 de ani, 85% 
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populație activă între 26 și 65 de ani și 5,5% vârstnici peste 65 de ani) și etnia (97,5% 

români și 2,5% minoritari). 

Chestionarul de analiză a nevoilor locuitorilor comunei Prejmer a cuprins, pe lângă 

secţiunea de date personale, 5 întrebări referitoare la: 

I. Cele mai urgente necesităţi / probleme ale tinerilor (cu vârste de maxim 35 de ani) din 

comuna Prejmer; 

II. Aprecierile locuitorilor comunei Prejmer (pe o scală de la 1 la 5) referitoare la actualul 

grad de dezvoltare a următoarelor 10 domenii strategice: educaţie; sănătate; servicii 

sociale; echipare tehnico-edilitară; infrastructură şi alte servicii publice; agricultură; 

economie locală şi mediu de afaceri; turism; cultură; sport şi protecţia mediului; 

III. Aprecierile locuitorilor comunei Prejmer (pe o scală de la 1 la 5) privind necesitatea 

realizării unor investiţii, în perioada 2019-2026, în cele 10 domenii strategice de 

dezvoltare; 

IV. Opiniile locuitorilor comunei Prejmer cu privire la cele mai importante probleme care 

necesită investiţii în perioada 2019-2026 în fiecare dintre cele 10 domenii strategice 

de dezvoltare; 

V. Dezideratele locuitorilor (pe o scală de la 1 la 5) referitoare la dezvoltarea comunei 

Prejmer în următoarele direcții/sectoare economice: industrie; turism; agricultură 

și/sau într-un alt sector economic. 

Informaţiile detaliate referitoare la elaborarea chestionarului, caracteristicile 

respondenţilor, desfăşurarea anchetei şi rezultatele acesteia se regăsesc în Analiza de 

nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă Locală, pentru perioada 2019-2026, anexată prezentei Strategii (anexa 1).  

 

În perioada ianuarie – februarie 2020, a fost derulată o nouă analiză de nevoi a 

locuitorilor comunei Prejmer, secundară, având specific socio-educaţional, cu privire la 

necesitatea derulării unor activități suport integrate, destinate persoanelor și familiilor 

vulnerabile sau aflate în situații de risc în comunitatea din care fac parte. Informațiile 

detaliate ale analizei de nevoi derulată în anul 2020 cu privire la scop şi obiective, 

descrierea chestionarului utilizat şi a modalităţii de colectare, codare şi analiză a datelor, 
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descrierea respondenților, rezultate şi concluzii se regăsesc în Analiza de nevoi a 

locuitorilor comunei Prejmer cu privire la necesitatea înfiinţării unor servicii 

integrate, destinate persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc. 

anexată prezentei Strategii (anexa 2). 

Pornind de la datele obţinute în urma unei analize diagnostic a situaţiei actuale 

teritoriale, demografice, socio-economice şi administrative; în urma celor 2 analize de 

nevoi ale locuitorilor comunei Prejmer anexate prezentei Strategii, precum şi în urma 

consultărilor publice organizate cu locuitorii comunei şi cu agenţii economici de pe 

teritoriul acesteia, în perioada septembrie 2019 – martie 2020, a fost elaborată prezenta 

Strategie de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer din judeţul Braşov, pentru 

perioada 2019-2026, de către un Grup Local de Dezvoltare, alcătuit din: specialişti din 

cadrul Primăriei comunei Prejmer, reprezentanţi ai mediului privat din comuna Prejmer, 

împreună cu echipa de experţi ai prestatorului. 

 

Capitolul I al prezentei strategii include o prezentare generală a comunei 

Prejmer, din punct de vedere teritorial, demografic, socio-economic şi administrativ, 

aceasta reprezentând analiza diagnostic a situaţiei actuale. 

Capitolul II prezintă sintetic rezultatele celor 2 analize de nevoi ale locuitorilor în 

ceea ce priveşte: 

I) actuala dezvoltare a comunei, necesitatea realizării unor investiţii în diferite 

domenii strategice şi priorităţile de investiţii din aceste domenii în perioada 2019-

2026; 

II) necesitatea derulării unor activități suport integrate, destinate persoanelor și 

familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc în comunitatea din care fac parte. 

Pornind de la rezultatele analizei diagnostic, analizelor de nevoi şi consultărilor 

publice, în capitolul III sunt sintetizate punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările, 

respectiv, analizele SWOT, pentru fiecare dintre următoarele 10 domenii strategice de 

dezvoltare: educaţie; sănătate; servicii sociale; echipare tehnico-edilitară; infrastructură şi 
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servicii publice; agricultură; economie locală şi mediu de afaceri; turism; cultură; sport şi 

protecţia mediului. 

 Pornind de la analizele SWOT, în capitolul IV este prezentată Metodologia de 

Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer, care include informaţii referitoare la: 

cadrul european, naţional, regional şi judeţean al Strategiei; viziunea, scopul şi obiectivele 

strategice de dezvoltare durabilă; măsurile şi investiţiile propuse pentru dezvoltarea celor 

10 domenii strategice; planul de acţiune şi monitorizarea implementării strategiei. 

 

Mihai-Florin APAFI,  

Primarul comunei Prejmer 
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1. Prezentarea teritoriului 

 

Comuna Prejmer (cod SIRUTA superior 41676) se întinde pe o suprafaţă de 

58,62 km², având în componenţă satul de reşedinţă Prejmer (cod SIRUTA 41694) și 

satele aparținătoare Lunca Câlnicului (cod SIRUTA 41685) şi Stupinii Prejmerului (cod 

SIRUTA 41667).  

 

1.1. Istoricul comunei 

O primă mențiune a satului Prejmer în documentele istorice datează din anul 1213, 

în timpul regelui maghiar Andrei al II-lea (1205-1235), care oferea printr-un act dreptul 

preoților catolici să ridice de la locuitori a zecea parte din produsele lor. După alungarea, 

în 1225, a ordinelor cavalerilor teutoni din Ţara Bârsei, localitatea a trecut sub patronajul 

călugărilor cistercieni de la Cârţa (Kerz). 

Prima atestare documentară certă a localităţii Prejmer apare într-un document 

datat în 21 martie 1240, emis de Regele Béla al IV-lea al Ungariei (1235-1270), prin care 

Prejmerul, alături de Feldioara, Sânpetru și Hărman, erau oferite spre administrare 

ordinului cistercienilor. 

În documentele cele mai vechi, denumirea aşezării alternează sub două denumiri: 

„Tartlau” şi „Prejmer”. Cu privire la originea celor două denumiri, a căror utilizare în 

documente este echilibrată, sunt oferite următoarele explicaţii:  

 Denumirea săsească de „Tartlau” ar putea proveni din mai multe surse: fie de la 

expresia „Tarter-Au”, care se poate traduce prin „lunca tătarilor”; fie de la denumirea 

râului Tărlung „Tartel”, care, împreună cu adaosul „au” se poate traduce prin 

„câmpurile de lângă Râul Tărlung”; fie de la denumirea pârâului Târlungșor – 

„Tartelchen”. Astfel, explicaţiile pentru provenienţa denumirii săseşti a comunei au la 

bază două ipoteze: în Țara Bârsei cele mai multe așezări colonizate de sași și-au luat 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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numele de la râurile și pârâurile din imediata vecinătate, sau, respectiv, denumirile 

aşezărilor au fost date de tătarii ale căror drumuri le străbăteau în timpul expedițiilor și 

năvălililor lor. 

 

 Denumirea românească de „Prejmer” ar putea proveni din termenii celtici „Preașmir” 

sau „Preșmir”, care se traduc prin „printre izvoare”. Această ipoteză face trimitere către 

sutele de izvoare existente şi în prezent în perimetrul aşezării. O altă ipoteză este 

aceea că denumirea „Prejmer” poate proveni de la termenii slavoni „prejmeț” sau 

„premo”, traduşi prin „împrejmuire” sau termenul „prezda”, tradus prin „înainte”, „în 

față”, „lângă”. Cu toate acestea, în lucrarea „Prejmerul Medieval”, profesorul de istorie 

Ioan Halmagi înclină către provenienţa celtică a denumirii comunei, argumentând prin 

faptul că primul document care face referire la această așezare folosește denumirea 

celtică a acesteia şi nu pe cea săsească şi concluzionând astfel că Prejmerul este o 

așezare autohtonă românească, existentă de dinaintea așezării saşilor. 

Având în vedere toate semnificaţiile acestor denumiri vechi ale comunei, se poate 

observa totuși, ca şi numitor comun, existenţa apelor în perimetrul aşezării şi utilizarea 

numelor acestora, ceea ce a dus la supranumirea Prejmerului ca fiind „satul cu o mie de 

izvoare”. Multitudinea surselor de apă din perimetrul acestei aşezări a dat naştere multor 

denumiri de străzi păstrate şi astăzi (Str. Izvoarelor, Str. Pescăriei, Str. Broaştei, etc), 

precum şi unor legende locale. 

Vechimea satului și a comunității românești de pe această vatră brașoveană este 

dovedită de existența unui locaș de închinare ortodox, încă din secolul al VI-lea. 

Monografia parohială a localităţii menționează că acest locaș de închinare era construit în 

forma unei cruci grecești și era așezat pe vechea vatră a satului, unde mai târziu cavalerii 

teutoni au ridicat biserica din cetatea țărănească. 

Biserica ridicată de către cavalerii teutoni, împreună cu coloniştii saşi, în a doua 

jumătate a secolului al XIII-lea, este realizată stil gotic timpuriu, influenţat arhitectonic de 

şantierul cistercian de la Kerz. Dedicată hramului „Sfânta Cruce”, biserica evanghelică a 

fost ridicată pe un plan central, în cruce greacă, modificat prin intervenţiile din secolul al 
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XVI-lea, fiind înrudită cu formele utilizate la ridicarea bisericii cisterciene de la Cârța, 

precum și a bisericii evanghelice „Sfântul Bartolomeu” din Brașov.  

Având în vedere faptul că Prejmerul era printre primele localități care avea de 

suferit în urma invaziilor turcilor veniți prin pasul Buzău, Regele Sigismund de Luxemburg 

a dipus fortificarea bisericii, în jurul lăcașului fiind ridicate ziduri groase de 3-4 metri și cu 

o înălțime de 12 metri, înconjurate de un șanț lat de apă și poduri și porți de fier mobile. 

Astfel, în secolul XV, în jurul bisericii a fost construită o masivă cetate ţărănească sub 

formă de cerc, întărită cu patru turnuri semicirculare, cu un turn de poartă spre sud şi cu 

pod ridicător peste şanţurile perimetrale cu apă, aceasta devenind o fortificaţie care nu a 

permis nici măcar o cucerire otomană, și care, în timpul asediilor, adăpostea locuitorii 

comunei. În zidurile cetății erau prevăzute dispozitive de luptă precum „orga morții”, 

formată din mai multe arme care trăgeau concomitent, în așa fel încât să provoace 

pierderi însemnate asupra inamicilor, dar și „guri de foc” prin care se turnau smoala, uleiul 

încins sau apa clocotită. În partea superioară a zidurilor exista un drum de apărare în 

consolă, prevăzut cu guri de tragere şi aruncare, accesul spre acesta făcându-se prin 

scări rezervate în grosimea zidului.  

Zidurile cetăţii au fost dublate în secolele XVI – XVII şi completate de o barbacana 

ce proteja intrarea de sud. În ziduri erau amplasate 272 de camere, dispuse pe 3 şi 4 

niveluri, comunicarea între acestea făcându-se prin galerii de lemn şi scări exterioare. 

Fiecare cameră avea câte un număr pe ușă, corespondent al numărului caselor din 

localitate, astfel încât fiecare familie deținea în cetate câte o cameră, aceasta 

moștenindu-se din generație în generație. Incinta cuprindea, de asemenea, camerele de 

provizii, locuinţa pentru preot, şcoala, fântâni, cimitir, constituind, astfel, cel mai puternic 

ansamblu fortificat din mediul rural din sud-estul Europei. 

În prezent, în cetate este amenajat un muzeu etnografic, care redă diferite aspecte 

ale vieţii comunităţilor săseşti (clasa de şcoală folosită în timpul asediilor, diferite ateliere 

meşteşugăreşti, etc.). Pentru amenajarea acestui muzeu au fost folosite atât obiecte 

originare din Prejmer, cât şi din alte comunităţi săseşti din Transilvania. Biserica fortificată 
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Prejmer, aflată în prezent în patrimoniului mondial cultural UNESCO constituie cea mai 

bine păstrată şi cea mai puternică biserică-cetate medievală din estul Europei. 

La Prejmer a funcționat și o școală românească, cu o clădire proprie și cu 

învățător, despre care există informații sigure din perioada 1805-1812. În anul 1812, 

clădirea școlii era finalizată, construită din cărămidă și piatră, acoperită cu țiglă, având 

două încăperi și locuință pentru învățători, iar întreținerea acesteia, plata dascălilor și 

mobilierul cădeau în sarcina bisericii. Această clădire a fost dărâmată în 1873, iar școala 

a funcționat câțiva ani în case particulare, închiriate de la comunitatea săsească. În anul 

1880, preotul Gheorghe Ludu, cu ajutorul administrației comunale și al credincioșilor 

români a construit o nouă clădire, din piatră și cărămidă, unde a funcționat școala 

românească până în 1939, când s-a mutat în noua clădire din centrul comunei, unde se 

află și astăzi. 

 

1.2. Structura teritorială 

 

Suprafaţa totală a comunei Prejmer este de 5862 ha, fiind împărţită, în funcţie de 

modul de folosinţă, astfel 1: 

a) Terenuri agricole – 4467 ha (76% din suprafaţă), din care: 

 Terenuri arabile: 3601 ha;  

 Păşuni: 583 ha; 

 Fâneţe: 283 ha; 

b) Terenuri neagricole – 1395 ha (24% din suprafaţă), din care: 

 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: 207 ha; 

 Terenuri cu ape şi bălţi: 71 ha; 

 Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi: 1043 ha; 

                                            
1 Sursă: Datele obținute de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Prejmer 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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 Căi de comunicaţii şi căi ferate: 74 ha. 

1.3. Căi de acces 

 

Accesul spre comuna Prejmer se face prin intermediul transportului rutier şi 

feroviar.  

Din punct de vedere rutier, teritoriul comunei Prejmer este străbătut de drumul 

național DN 10 Brașov – Buzău în localităţile Prejmer şi Stupinii Prejmerului şi de drumul 

naţional DN 11 Braşov – Bacău în localitatea Lunca Câlnicului, cele 2 drumuri naţionale 

intersectându-se în localitatea Hărman și asigurând legătura comunei cu multe localităţi 

din Ardeal, Muntenia şi Moldova. De asemenea, localitatea Lunca Câlnicului din comuna 

Prejmer este străbătută şi de drumul judeţean DJ 112D Tărlungeni – Prejmer – Lunca 

Câlnicului. 

Accesul rutier spre cel mai apropiat municipiu, Brașov (aflat la aproximativ 17 km 

distanță), se realizează din localităţile Prejmer şi Stupinii Prejmerului pe DN 10 până în 

dreptul localității Hărman și mai departe pe DN 11 până în Brașov, iar din localitatea 

Lunca Câlnicului direct pe DN 11. Tronsonul rutier DN 10 asigură accesul și spre 

localitățile învecinate: comuna Teliu (aflată la 8 km distanță), oraşul Întorsura Buzăului 

(aflat la 26 km distanță) și municipiul Buzău (aflat la 142 km distanță). Tronsonul rutier 

DN 11 asigură accesul spre localităţile învecinate comuna Hărman (aflată la 10 km 

distanţă), comuna Chichiş (aflată la 4 km distanţă) şi după intersectarea cu drumul 

european E578, spre municipiul Sfântu Gheorghe (aflat la 18 km distanţă). Drumul 

județean DJ112 D asigură accesul rutier către comuna învecinată Tărlungeni (aflată la 9 

km distanţă) și, după intersectarea cu DJ103B, spre municipiul Săcele (aflat la 15 km 

distanță). Între Tărlungeni şi Săcele se poate vira spre drumul naţional DN 1A care 

permite accesul spre Cheia şi localităţile din judeţul Prahova. 
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Drumurile de pe teritoriul administrativ al comunei Prejmer însumează o lungime 

totală de 111,9 km, iar tipul acestora şi situaţia îmbrăcăminţii sunt următoarele 2: 

 17,5 km de drumuri naționale asfaltate, respectiv: DN 10 - 9 km şi DN 11 - 8,5 km;  

 4,3 km de drumuri județene astfaltate: DJ 112 D; 

 90,1 km de străzi comunale şi drumuri de exploatare în stare satisfăcătoare cu 

pietriş sau macadam 

 

Comuna Prejmer are, de asemenea, acces la reţeaua de căi ferate, prin 

intermediul celor 2 gări situate pe teritoriul acesteia, respectiv: Prejmer Hm. şi Ilieni Hc. 

Acestea se află la o distanţă de mers cu trenul de aproximativ 20 de minute de municipiul 

Braşov şi de aproximativ 25 de minute de municipiul Sfântu Gheorghe.  

Teritoriul comunei Prejmer este străbătut  de magistrala 400 Brașov - Siculeni -

 Satu Mare, cu o lungime totală de peste 500 km.  Legătura cu localităţile importante de 

pe magistrala 400 (Braşov, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea 

Ciuc, Dej, Jibou, Baia Mare şi Satu Mare) se poate asigura fie din municipiul Braşov, fie 

din Sfântu Gheorghe. De la Sfântu Gheorghe, accesul feroviar se face pe magistrala 403 

spre localităţi precum: Moacşa, Târgu Secuiesc şi Breţcu.  

Reşedinţa de comună, respectiv, satul Prejmer este situat la următoarele distanţe 

faţă de celelalte sate aparţinătoare ale comunei, precum şi faţă de alte localităţi 

învecinate: 

 4 km de satul Stupinii Prejmerului; 

 5 km de satul Lunca Câlnicului; 

 8 km de comuna Teliu; 

 9 km de comuna Tărlungeni; 

 10 km de comuna Hărman; 

 15 km de municipiul Săcele; 

                                            

2 Sursă: www.addjb.ro  

https://www.wikiwand.com/ro/Gara_Bra%C8%99ov
https://www.wikiwand.com/ro/Siculeni
https://www.wikiwand.com/ro/Gara_Satu_Mare
http://www.addjb.ro/
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 17 km de municipiul Brașov; 

 22 km de municipiul Sfântu Gheorghe; 

 26 km de orașul Întorsura – Buzăului. 

 

1.4. Caracteristici geografice 

 

1.4.1. Amplasare 

 

Comuna Prejmer este situată în estul judeţului Braşov, la o distanță de 17 km de 

reşedinţa acestuia, respectiv, municipiul Braşov şi în imediata vecinătate a judeţului 

Covasna, la o distanţă de 22 km de reşedinţa acestuia, respectiv, municipiul Sfântu 

Gheorghe.  Coordonatele geografice ale comunei Prejmer sunt: 45°43′ latitudine nordică 

şi 25°46′ longitudine estică 3. 

 

Comuna Prejmer se învecinează cu următoarele localităţi: 

 În nord, pe râul Negru, cu satul Podul Oltului, aparţinător comunei Hărman (judeţul 

Braşov) şi cu comuna Chichiş (judeţul Covasna); 

 În est, pe râul Tărlung, cu comuna Dobârlău (judeţul Covasna) şi cu comuna Teliu 

(judeţul Braşov); 

 În sud, cu comunele Budila şi Tărlungeni (judeţul Braşov); 

 În vest, cu comuna Hărman (judeţul Braşov). 

 

Comuna Prejmer face parte din regiunea istorică şi etnografică „Ţara Bârsei” 

(în germană Burzenland, maghiară Barcaság, latină Terra Borza) situată în sud-estul 

Transilvaniei. Din această regiune fac parte municipiile: Braşov, Codlea şi Săcele; oraşele 

                                            
3 Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Prejmer,_Bra%C8%99ov 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Prejmer,_Bra%C8%99ov
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Ghimbav, Râşnov şi Zărneşti; comunele Apaţa, Bod, Bran, Cristian, Crizbav, Dumbrăviţa, 

Feldioara, Hălchiu, Hărman, Măieruş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia şi Vulcan, precum şi 

satele Băcel (aparţinător al comunei Chichiş) şi Cărpiniş (aparţinător al comunei 

Tărlungeni) 4. 

 

1.4.2. Relief 

 

Comuna Prejmer, cu satele aparţinătoare Prejmer, Stupinii Prejmerului şi Lunca 

Câlnicului, este situată la o altitudine ce variază între 561-593 m, în şesul depresionar 

al Ţării Bârsei, într-o zonă plată, mlăştinoasă, situată la aproximativ 10 km în nord de 

Munţii Întorsurii şi 5 km sud de Valea Oltului. Însăşi denumirea „luncă” a satului 

aparţinător Lunca Câlnicului, sugerează revărsarea râurilor din matcă, zona fiind mereu 

supusă inundaţiilor, prin revărsările apelor Tărlungului, Râului Negru şi ale Oltului. Prin 

acţiunile masive de desecare a apelor, derulate în anii 1950-1960, bălţile de pe teritoriul 

comunei au mai dispărut.  

Depresiunea Țara Bârsei în care este situată comuna Prejmer, care, alături de 

depresiunile Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, face parte din Depresiunea Braşovului, 

are origine tectonică, fiind formată prin fracturarea și scufundarea a unui fragment din 

masa montană a Carpaților de Curbură, funcționând ca mediul lacustru marin până la 

sfârșitul Plioceniului. La începutul cuaternarului apele s-au retras, relieful fiind modelat în 

continuare de agenți externi de eroziune, precum și de acumulări torențiale și fluviatile 5. 

Fiind dispusă în interiorul arcului Carpatic, depresiunea Ţara Bârsei este delimitată 

de localitățile Apața la nord, Bran la sud, Vlădeni la vest și Prejmer spre est. Spre vest, 

depresiunea Ţara Bârsei este încadrată de o ramă muntoasă cu altitudine mai joasă 

(800-1300 m), aparţinând grupei vestice a Carpaţilor de Curbură, care include munţii 

Codlei şi Perşani. Depresiunea este străbătută de numeroase râuri și pârâuri repezi de 

                                            
4 Sursă:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_localit%C4%83%C8%9Bilor_din_%C8%9Aara_B%C3%A2rsei  
5 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_localit%C4%83%C8%9Bilor_din_%C8%9Aara_B%C3%A2rsei
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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munte, cele mai importante fiind Oltul, care delimitează o bună porţiune din aceasta şi 

afluentul acestuia, Bârsa, care o străbate. 

 

 

1.4.3. Constituţie geologică 

 

Având în vedere altitudinea la care se află, precum și regiunea depresionară din 

care face parte, comuna Prejmer se caracterizează prin depozite cuaternare, cu pietrișuri 

și nisipuri, puternic fragmentate de o rețea hidrografică bogată. Această rețea hidrografică 

bogată dă naștere și mlaștinilor sau luncilor parțial inundate.  

Astfel, constituția geologică a zonei este una complexă, fiind prezente depozite 

sedimentare provenite din filișul cretacic (gresii, calcare) și formațiuni andezite peste 

care sunt prezente depozitele cuaternare  (nisipuri, pietrișuri, argile).  

În ceea ce privește forma terenului, acesta are o modelare pe plan înclinat de la 

nord la sud, pe o formațiune subterană de pietriș și nisip pe plan argilos. Astfel, 

teritoriul este caracterizat de prezența teraselor străbătute de râuri și pârâuri, pe 

suprafața cărora se întâlnesc solul brun roșcat de pădure cu amestec de branciog, 

cernoziomuri, aluviuni, lăcoviști și lut-argilos 6. 

Constituția geologică influențează regimul de circulație al apelor subterane, dar și 

vegetația și culturile, astfel că apar zone mlăștinoase și culturi precum cele de cartofi, 

sfeclă de zahăr, cereale ori plante de nutreț și plante medicinale, toate evidențiate în sub-

capitolul 4.1. Agricultură. 

 

 

                                            
6 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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1.4.4. Climă 

 

Clima predominantă a comunei Prejmer este cea temperat-continentală, 

caracterizată prin prin ierni nu foarte reci și veri temperate.  

Având în vedere situarea comunei în cadrul unei depresiuni intramontane, 

caracteristica principală a climei din teritoriu este frecvenţa inversiunilor de 

temperatură. Acest fenomen se întâlneşte cel mai frecvent iarna și la începutul 

primăverii, atunci când masele de aer rece şi dens se îngrămădesc la şes, fiind greu de 

dislocat din cauza ramei montane înconjurătoare. Acesta este și motivul pentru care 

înghețul și temperaturile negative pot apărea oricând în intervalul cuprins între lunile 

octombrie – aprilie, însumând, în medie, 120 de zile de îngheț pe an. Acest fapt 

defavorizează dezvoltarea segmentului agricol reprezentat de culturi, în comparaţie cu 

alte zone ale Ţării Bârsei şi, totodată, orientează agricultura către culturi rezistente 

precum: cartof, sfeclă de zahăr, cânepă, cereale și plante medicinale. Acest climat 

răcoros umed, cu inversiuni de temperatură imprimă și inversiuni de vegetație. 

 Temperatura medie multianuală este de 8-9°C, în timp ce media lunii celei mai 

calde, august, este de 18°C, iar a lunii celei mai reci, ianuarie, este de -5°C. 

Temperatura maximă absolută înregistrată în zonă a fost de 37,2°C, iar minima 

absolută de -38,5°C. 

În ceea ce privește precipitațiile, în medie sunt 160 de zile pe an în care cad 

precipitații, dintre care 40 de zile în sezonul rece. În sezonul cald, ploile capătă adesea 

caracter de furtună, fiind torențiale și însoțite de tunete și fulgere, valoarea medie anuală 

a precipitațiilor atmosferice fiind de 700-760 mm. Media lunii cea mai bogată în precipitaţii 

(iulie) este de 100 mm, iar a lunii cele mai sărace în precipitaţii (februarie) este de 19,7 

mm. Stratul de zăpadă cumulează, în medie, 55-60 cm şi se menţine în jur de 55 de zile 

pe an. 

 Vânturile sunt puternic influențate de relief, atât în privința vitezei, cât și a direcției. 

Viteza medie anuală a vânturilor predominante de aici este de 0,4 m/s, iar valorile 

maxime trec de 10-12 m/s. Caracteristice pentru acest aeral, sunt vânturile apărute ca 



   26 

     

 

 

urmare a mișcărilor atmosferice: crivățul din nord-vest în sezonul rece, vântul rece numit 

popular „traistă goală” din sud-vest, iar din vest „vântul Hermeneanul” sau „vântul de 

sus” care este umed, aducând ploi abundente 7. 

  

1.4.5. Reţea hidrografică 

 

Teritoriul comunei Prejmer se caracterizează printr-o bogată rețea hidrografică, 

formată atât din ape curgătoare (râuri, pârâuri), cât şi din ape freatice, subterane. 

Apele curgătoare care își suprapun bazinul hidrografic pe arealul comunei sunt 

Râul Tărlung, Râul Negru, Râul Olt şi Canalul Morii, precum şi afluenţi ai acestora, 

acestea având debitul relativ mic și albiile amenajate astfel că riscul de inundații este 

relativ scăzut. De-a lungul timpului, s-au executat lucrări de hidroameliorare pe râurile Olt 

și Negru, lucrări care au constat în regularizarea cursurilor, adâncirea albiilor, îndiguiri și 

puțuri forate de captare a apei. Totuşi, având în vedere multitudinea de ape curgătoare, 

deși cursurile lor au fost îndreptate și îndiguite, acestea se mai revarsă ocazional în zona 

satului Lunca Câlnicului, unde este o arie de convergență hidrografică 8. 

Râul Tărlung izvorăște din munții Grohotiș și se varsă în Râul Negru, în dreptul 

satului Băcel (județul Covasna), având ca afluenți mai importanți râurile Gârcin, Doftana, 

Zizin și Teliu. Râul străbate comuna pe o lungime de 5.100 de metri. 

Râul Negru izvorăște din munții Nemira și se varsă în Râul Olt, în dreptul satului 

Lunca Câlnicului (comuna Prejmer, județul Brașov), având ca afluenți mai importanți 

râurile Tărlung, Brețcu, Ojdula și Zăbala. Râul străbate comuna pe o lungime de 1.500 de 

metri. 

Râul Olt izvorăște din munții Hășmașu Mare și se varsă în Dunăre, în dreptul 

satului Islaz (județul Teleorman), având ca afluenți mai importanți râurile Negru, Sebeș, 

Olteț și Lotru. Râul străbate comuna pe o lungime de 3.250 de metri. 

                                            
7 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  
8 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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Pe lângă apele de suprafaţă, comuna are şi un bogat acvifer dispus în trei straturi, 

la adâncimi variabile. Prejmerul este aşadar cunoscut ca fiind „satul cu o mie de 

izvoare’’ datorită sutelor de izvoare subterane, aflate la suprafaţă sau la adâncimea de 

cel mult 0,50 m în Lunca Câlnicului şi în partea de jos a comunei, până la adâncimea de 

5 m în partea de sus a comunei. Multitudinea 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, a căror temperatură este 

constantă (vara nu urcă peste 15° C, iar iarna nu scade sub 9° C) şi care favorizează 

creşterea păstrăvilor în teritoriu. Limpezimea, claritatea și puritatea acestor ape atrag de 

asemenea și investiții în îmbutelierea apei minerale. 

Datorită acestei bogate rețele hidrografice, pe teritoriul comunei s-a format și o 

zonă mlăștinoasă, denumită „Pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer”. Această 

zonă este declarată arie naturală protejată de interes floristic și forestier național – sit 

Natura 2000, având în ecosistemul său numeroase specii floristice și faunistice protejate. 

Aşadar, 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 şi aportul bogat de apă subterană, 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, executată în perioada 

anilor 1980-1985, 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 importantă de 
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furnizare a apei pentru municipiul Braşov, în perioadele în care celelalte surse nu au fost 

utilizabile (cum ar fi acumularea de pe râul Tărlung) 9. 

 

1.4.6. Biodiversitate 

 

Datorită structurii reliefului și condițiilor climatice, solul crează condiții pentru un 

covor vegetal de tip pietros, predominând plantele cu inflorescență săracă. În zona joasă 

a comunei apare o zonă specifică mlăștinoasă alimentată de izvoarele reci, în cadrul 

căreia se regăsește pe de-o parte un ecosistem forestier și pe de cealaltă parte unul de 

mlaștină. 

Suprafața fondului forestier reprezintă aproximativ 36% din teritoriul 

administrativ al comunei, unde sunt întâlniți arbori precum: stejar (Quercus robur), fag 

(Fagus sylvatica), carpen (Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus) și 

mesteacăn (Betula verrucasa).  

De asemenea, în zonele de pădure de foioase există și specii de arbuști cu fructe 

de pădure, precum: mur (Rubus caesius), fragi (Fragarie vesca) sau afin (Vaccinium 

mytirus), dar și ciuperci comestibile ca: ghebe (Armillaria mellea), bureți lăptoși (Lactarius 

deliciosus) și gălbiori (Cantharellus cibarius).  

Având în vedere pajiștile și pășunile întinse existente, în cadrul acestora sunt des 

întâlnite specii de plante ierboase precum: floarea de-nu-mă-uita (Myosotis palustris), 

brândușa de primăvară (Crocus heufelianus) și ghioceii (Galanthus nivalis), plante perene 

care apar primăvara. Tot aici există și plante ierboase care apar la începutul verii precum: 

păpădia (Taraxacum officinale), iarba vântului (Agrostis tenius), măcrișul (Rumex 

acetosella) sau clopoțeii (Campanula sp.). 

Specifice zonei sunt și plantele medicinale care sunt folosite în tratamente 

naturiste sau pentru consum, precum: mușețel (Matricaria chamomilla), sunătoare 

(Hypericum perforatum) sau coada calului (Equisetum palustre). 

                                            
9 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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În cadrul Pădurilor și mlaștinilor eutrofe de la Prejmer, arie protejată – sit 

Natura 2000, se regăsesc plante ocrotite precum: ligularia (Ligularia siberica), ciucurașii 

(Adenophora liliifolia) și moșișoare (Liparis loeselii).  

Defrișările masive care au afectat teritoriul, au influențat și existența speciilor de 

animale și habitatul acestora. Astfel, în prezent, fauna este reprezentată de existența 

unui număr relativ mic de specii de mamifere: mistreți (Sus scrofa), lupi (Canis lupus), 

cerbi (Cervus elaphus), căprioare (Capreolus capreolus), râs (Linx linx), veverițe 

(Sciurus), vulpi (Vulpes) sau pisici sălbatice (Felix silvestris). 

Acvifauna curprinde specii de păsări precum: privighetoare (Luscinia 

megarhynchos), pițigoi (Parus major), cinteza (Fringilla coelebs), barză (Ciconia ciconia) 

dar și păsări răpitoare precum: uliu (Accipiter), corb (Corvus corax) sau vulturi (Neophron 

percnopterus). 

 Reptilele și amfibienii sunt reprezentați de șopârla cenușie (Lacerta agilis), 

năpârcă (Anguis fragilis), viperă (Vipera berus), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), 

broasca roșie de pădure (Rana dalmatina), broasca de mlaștină (Rana arvalis) și ivorașul 

cu burta galbenă (Bombina variegata), iar speciile de peşti de păstrăv (Salmo), lipan 

(Thymallus thymallus) şi mreană (Barbus barbus). 

În cadrul Oltului Superior, arie protejată – sit Natura 2000, se regăsesc mamifere 

ocrotite precum: castor (Castor fiber) și vidra (Lutra lutra), dar și pești precum sabita 

(Pelecus cultratus), boarță (Rhodeus sericeus amarus) și specii de insecte precum 

fluturele roșu (Euphydryas aurinia).  

 

1.4.7. Resurse naturale 

 

Datorită localizării, formelor de relief şi reţelei hidrografice bogate din teritoriul 

vizat, comuna Prejmer oferă numeroase resurse naturale de lemn, vânat, pescuit și 

materiale de construcție (piatră, nisip, balast, argilă, calcar, gresie, andezit). 
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Limpezimea, claritatea și puritatea izvoarelor din zonă a ajutat, în trecut, la obţinerea unei 

beri de calitate deosebită, care ajungea până la Constantinopol şi atrage, în prezent, 

investiții în îmbutelierea apei minerale.  

Cele mai importante resurse turistice naturale ale comunei Prejmer sunt: 

 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 10, rezervaţie naturală, desemnată în 

anul 2008 ca sit Natura 2000 de importanţă comunitară (ROSCI0170), cu o 

suprafață totală de 344,5 ha, dintre care aproximativ 250 ha, respectiv, 72,5% pe 

teritoriul comunei Prejmer. Accesul în rezervaţie se poate face pe DN 11 dinspre 

Braşov-Hărman prin Lunca Câlnicului sau pe DJ 112 dinspre Hărman spre Podu 

Oltului. Rezervaţia naturală este una de tip botanic, complexă, ce adăposteşte un 

mediu forestier în partea de nord (244 ha) şi unul de mlaştină în partea de sud (6 

ha), unde sunt păstrate specii din floră şi faună foarte rare, considerate 

monumente ale naturii. 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. Rezervaţia este 

locul de adăpost al multor rarităţi, printre care: Jimla Ţării Bârsei, Roua cerului, 

Laleaua pestriţă, Primula Farinoasa şi specii euro-caucaziene de pajişti 

mlăştinoase 11. În această rezervaţie naturală pot fi admirate ecosisteme terestre 

sau acvatice și care se înglobează floră și faună precum: 

 

o Habitate naturale cu păduri subatlantice de stejar și medioeuropene în 

amestec (stejar și carpen), păduri aluviale cu frasin, arin alb și negru și răchită 

şi mlaștini calcaroase cu vegetație ierboasă; 

o Specii de arbori și arbuști precum: stejar, carpen, frasin, arin, salcie, mur, 

măceș, coacăz; 

                                            
10 Sursă: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170 
11 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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o Specii de plante precum: stânjenel mic de munte, firuță, iarba viperei, ochii 

broaștei, coada iepurelui, laleaua pestriță, armeria, jimla, roua cerului, foaie 

grasă, ligularia, ciucurași, moșișoare; 

o Specii de mamifere precum căprioară, vulpe, mistreț, pisică sălbatică, 

veveriță, castor european; 

o Specii de păsări precum ciuf de pădure, șorecar comun, corb, vânturel roșu, 

gaie neagră, cucuvea, ciocănitoare verzuie, pupăză, măcăleandru, mierlă, 

dumbrăveancă, sturz de vâsc, sfrâncoc; 

o Specii de reptile și amfibieni precum: șopârlă cenușie, năpârcă, viperă, triton 

cu creastă, broască roșie de pădure, broască de mlaștină, ivoraș cu burtă 

galbenă;  

 

 



   32 

     

 

 

 

 

 

 Oltul Superior 12, este o altă arie naturală protejată, desemnată în anul 2011 ca 

sit Natura 2000 de importanţă comunitară  (ROSCI0329), cu o suprafață totală de 

1508 ha, dintre care aproximativ 24 ha, respectiv, 1,6% pe teritoriul comunei 

Prejmer. În această rezervaţie pot fi admirate următoarele specii de floră și faună: 

o Habitate naturale cu vegetație de pășune și pădure; 

o Specii de mamifere precum: castor, vidră; 

                                            
12 Sursă:  http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI03290 

Sursă foto: http://biodiversitate.mmediu.ro/  

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0329
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/map/#site=ROSCI0170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/map/#site=ROSCI0170
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o Specii de pești precum: sabita, boarță, mreană vânătă, porcușor de vad și de 

nisip, țipar, zvărlugă, guran; 

o Specii de nevertebrate precum: fluture roșu. 

 

 

1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 

1.5.1. Monumente istorice şi culturale 

 

Datorită numeroaselor evenimente istorice care au avut loc, de-a lungul timpului, în 

această zonă, în comuna Prejmer regăsim numeroase monumente istorice și culturale, 

unele dintre ele fiind incluse în lista patrimoniului cultural-istoric național. 

Biserica Evanghelică fortificată din Prejmer 13 a fost ridicată de către cavalerii 

teutoni, împreună cu coloniştii saşi, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Construcţia 

bisericii a fost realizată în stilul gotic burgund, influenţat arhitectonic de şantierul 

cistercian de la Kerz. 

Fiind dedicată hramului „Sfintei Cruci”, forma construcţiei bisericii a fost de cruce 

greacă și abside închise poligonal, fiind compusă din patru brațe egale dispuse în jurul 

unui careu centrat de un turn octogonal. Fiecare braț era compus, la rândul său, din câte 

două abside, una pătrată și una poligonală, iar corul bisericii este înconjurat de câte două 

perechi de capele rectangulare. Având în vedere structura sa arhitectonică, biserica a 

putut fi înrudită prin stil, tehnică de construcție şi formă cu Mănăstirea cisterciană de la 

Cârța şi cu Biserica evanghelică „Sfântul Bartolomeu” din Brașov.  

                                            

13 Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_fortificat%C4%83_din_Prejmer
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Având în vedere faptul că Prejmerul era printre primele localități care avea de 

suferit în urma invaziilor turcilor veniți prin pasul Buzău, Regele Sigismund de Luxemburg 

a dipus fortificarea bisericii, în jurul lăcașului fiind ridicat un zid cu o lungime de 480 metri,  

grosime de 3-4 metri și înălțime de 12 metri, înconjurat de un șanț lat de apă și poduri și 

porți de fier mobile. Astfel, în secolul XV, în jurul bisericii a fost construită o masivă cetate 

ţărănească sub formă de cerc, 

întărită cu patru turnuri 

semicirculare, cu un turn de 

poartă spre sud şi cu pod 

ridicător peste şanţurile 

perimetrale cu apă, aceasta 

devenind o fortificaţie care nu a 

permis nicio cucerire otomană, și 

care, în timpul asediilor, 

adăpostea locuitorii comunei. În 

zidurile cetăţii au fost construite 

dispozitive de luptă precum „orga 

morții”, care permitea tragere 

concomitentă cu 10 arme, 5 

dintre ele orientate către inamic 

și 5 orientate către cetate pentru a permite încărcarea lor, în așa fel încât să provoace 

pierderi însemnate asupra inamicilor, dar și aşa-numitele  „guri de foc”, prin care se 

turnau smoala, uleiul încins sau apa clocotită. În partea superioară a zidurilor exista un 

drum de apărare în consolă, numit „drumul străjii”, prevăzut cu guri de tragere şi 

aruncare, accesul spre acesta făcându-se prin scări rezervate în grosimea zidului.  

Sursă foto: http://romaniatourism.com 

http://romaniatourism.com/images/castles-fortresses/prejmer-fortified-church5.jpg
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În zidurile cetății erau prevăzute 

dispozitive de luptă. În partea superioară a 

zidurilor exista un drum de apărare în consolă, 

prevăzut cu guri de tragere şi aruncare, accesul 

spre acesta făcându-se prin scări rezervate în 

grosimea zidului. În ziduri erau amplasate 272 

de camere, dispuse pe 3 şi 4 niveluri, 

comunicarea între acestea făcându-se prin 

galerii de lemn şi scări exterioare. Fiecare 

cameră avea câte un număr pe ușă, 

corespondent al numărului caselor din 

localitate, astfel încât fiecare familie deținea în 

cetate câte o cameră, aceasta moștenindu-se 

din generație în generație. Incinta cuprindea, de 

asemenea, camerele de provizii, locuinţa pentru 

preot, şcoala, fântâni, cimitir, constituind, astfel, 

cel mai puternic ansamblu fortificat din mediu rural din sud-estul Europei. 

Până în secolul al XVII-lea, cetatea a fost înconjurată pe exterior cu un șant lat de 

apă, poduri și porți mobile, iar zidurile acesteia au fost completate de o barbacana ce 

proteja intrarea de sud. În anul 1788 poarta de la intrarea în cetate a fost înlocuită cu o 

poartă din lemn masiv de stejar, placată cu fier. 

În anul 1992 Fundația Sașilor Transilvăneni a preluat administrarea cetății și a 

început finanţarea lucrărilor de restaurare și renovare. În prezent, în cetate este amenajat 

un muzeu etnografic, care redă diferite aspecte ale vieţii comunităţilor săseşti (clasa de 

şcoală folosită în timpul asediilor, diferite ateliere meşteşugăreşti, etc.). Pentru 

amenajarea acestui muzeu au fost folosite atât obiecte originare din Prejmer, cât şi din 

alte comunităţi săseşti din Transilvania. În cadrul bisericii se regăsește cel mai vechi 

triptic (ansamblu de trei panouri pictate sau sculptate) din Transilvania, datat între 1450 – 

1460. Atât muzeul, cât și cetatea și biserica sunt deschise publicului pentru vizitare. 

Sursă foto: https://de.wikipedia.org/  

https://de.wikipedia.org/
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Biserica evanghelică fortificată din Prejmer, inclusă în anul 1999 în patrimoniul 

mondial cultural UNESCO, constituie cea mai bine păstrată şi cea mai puternică biserică-

cetate medievală din estul Europei. 

Biserica Ortodoxă „Sfinții Aposoli Petru și Pavel” 14 a fost construită în secolul 

al XVIII-lea şi este declarată monument istoric de arhitectură religioasă. Există surse care 

atestă că, pe locul în care este ridicată actuala biserică ortodoxă, înainte ar mai fi existat 

alte lăcașuri de cult. Astfel, în anul 1601 se ridica o biserică nouă, din lemn, de mici 

dimensiuni pe temelia uneia precedente. Se pare că aceasta ar fi ars, motiv pentru care 

în anul 1740, pe același loc, s-ar fi construit o altă biserică, fără turn și clopot, dovadă a 

situaţiei materiale precare a românilor la acea vreme. Întrucât se pare că şi această 

biserică ar fi fost distrusă de flăcări într-unul dintre incendiile de la mijlocul secolului al 

XVIII-lea. În 1769, în timpul împăraților Maria Tereza și Iosif al II-lea, a fost construită 

biserica existentă și astăzi, ai cărei ctitori au fost proprietarii Casei de Comerț Brașovean 

– familia Vlad Ioan, Nicolae și Dimitrie și Vasile Bratu. 

Biserica veche din Prejmer poartă hramul Sfinților 

Apostoli Petru și Pavel și este construită din piatră și 

cărămidă, cu planul în formă de cruce, cu trei abside 

semicirculare, având o lungime de 23 de metri, o lățime 

de 8-12 m și o înălțime de 15 metri. Elementele baroce 

o diferențiază de celelalte biserici din comună, turnul 

clopotniță flancat de două timpane tipice baroce, fiind 

așezat pe latura de vest, deasupra vestibulului de 

intrare. Bolțile sunt cilindrice, cu o dublă curbură, în 

centru cu două calote, una sferică și alta ovală. 

Fațadele laterale sunt compartimentate în panouri prin 

pilaștri de stil baroc, având ferestre dreptunghiulare 

plasate în mijlocul registrelor. Acoperișul este pe 

structură lemnoasă, cu țiglă solzi. 

                                            

14 Sursă: https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-
izvoare-din-tara-barsei-125512.html 

Sursă foto: http://primariaprejmer.ro  

https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
http://primariaprejmer.ro/
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La interior biserica a avut o catapeteasmă simplă, ulterior înlocuită cu una 

sculptată în stil baroc târziu, ornamentată cu 59 de icoane, pictate în stil bizantin cu foiță 

de aur şi în tehnica „fresco”. Dintre vechile picturi sunt păstrate doar scena ctitorilor, pe 

peretele de vest, în dreapta ușilor de la intrare, precum și pictura altarului. Picturile au fost 

restaurate în perioada 1987-1988. 

Această biserică a fost pictată în întregime și la exterior, fiind printre puținele 

lăcașuri astfel ornamentate din Țara Bârsei. Din păcate, astăzi se mai păstrează foarte 

puține urme ale acestei picturi exterioare, intemperiile și trecerea timpului distrugând-o, în 

mare parte. Printre obiectele vechi, de patrimoniu, de la biserica veche din Prejmer, se 

numără câteva icoane din secolele XVIII-XIX și mai multe cărți de cult vechi din aceeași 

perioadă. 

Biserica Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi” 15 din centrul comunei a fost construită 

ca răspuns la nevoile populației care a tot crescut din cauza migraţiilor produse în 

perioada interbelică şi în comunism, în zonă venind multe familii refugiate din Basarabia, 

nordul Bucovinei, Moldova, dar și din zonele învecinate, precum Întorsura Buzăului. În 

același timp, populația săsească a emigrat în Germania, astfel încât s-a simțit nevoia 

construirii unei noi biserici ortodoxe de dimensiuni mai mari și așezată în centrul satului, 

în vecinătatea primăriei și a cetății țărănești săsești. Inițiativa comunităţii de a construi 

această nouă biserică a existat încă din anul 1939, dar aceasta a fost oprită de cel de-al 

Doilea Război Mondial și mai apoi de regimul comunist care a confiscat materialele de 

construcție și le-a utilizat în alte scopuri. În anul 1991, sub îndrumarea preotului Ion 

Popescu, au fost începute propriu-zis lucrările de construcție ale bisericii, care au fost 

finalizate abia în anul 2017.  Noua biserică construită a fost tot mai prezentă în misiunea 

de cultivare, păstrare și redescoperire a valorilor tradiționale ortodoxe românești şi a 

desfăşurat acțiuni permanente de ajutorare a familiilor nevoiașe și a persoanelor cu 

dizabilități, în colaborare cu alte instituții abilitate, precum Primăria Prejmer, Centrul de Zi 

pentru Copii, Fundația „Casa Mea” și Azilul de bătrâni Christiana-Săcele. 

                                            

15 Sursă: https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-
izvoare-din-tara-barsei-125512.html 

https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
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Școala românească 16 din sat are de asemenea o vechime considerabilă, 

construcţia acesteia fiind finalizată în anul 1812. Aceasta a fost construită din cărămidă și 

piatră, acoperită cu ţiglă, având două încăperi de studiu și locuință pentru dascăli. 

Adminstrarea acesteia, plata dascălilor, mobilierul, precum și costurile de întreținere, 

cădeau în sarcina bisericii. Această clădire a fost dărâmată în 1873, iar școala a 

funcționat câțiva ani în case particulare, închiriate de la comunitatea săsească. În anul 

1880, preotul Gheorghe Ludu, cu ajutorul administrației comunale și al credincioșilor 

români a construit o nouă clădire, din piatră și cărămidă, unde a funcționat școala 

românească până în 1939, când s-a mutat în noua clădire din centrul comunei, unde 

funcționează și în prezent. 

Casa săsească 17 situată în satul Prejmer, aflată pe strada Pompierilor nr. 13, a 

fost construită în anul 1777 şi este cea mai veche din Ţara Bârsei, fiind inclusă în lista 

monumentelor şi obiectivelor culturale din patrimoniul UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

16 Sursă: https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-
izvoare-din-tara-barsei-125512.html 

17 Sursă: http://www.bzb.ro/stire/familia-onut-locuieste-in-cea-mai-veche-casa-din-tara-barsei-
a69604 

Sursă foto: http:/bzb.ro  

https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
https://ziarullumina.ro/fara-categorie/regionale/transilvania/prejmer-satul-cu-o-mie-de-izvoare-din-tara-barsei-125512.html
http://www.bzb.ro/stire/familia-onut-locuieste-in-cea-mai-veche-casa-din-tara-barsei-a69604
http://www.bzb.ro/stire/familia-onut-locuieste-in-cea-mai-veche-casa-din-tara-barsei-a69604
http://primariaprejmer.ro/
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În cei mai bine de 240 de ani de existență, casa a servit ca și spațiu de locuit, fiind 

transmisă din generație în generație, până în 1991. În 1995, casa a fost renovată la 

interior la cererea proprietarilor, însă soluțiile tehnice adoptate nu au fost neapărat 

adaptate nevoilor și originii casei. 

În anul 2004, familia Onuţ, iubitoare de istorie şi artă, a achiziţionat acest imobil 

vechi şi a decis recondiţionarea acestuia. În timpul renovărilor aceștia au descoperit 

valoarea arhitecturală a clădirii, și, în consecință, au decis să o restaureze în conformitate 

cu stilul tipic săsesc de care aparține.  

Lucrările de restaurare fost îndelungate şi costisitoare, însă au reuşit să pună 

imobilul în valoare, întrucât au fost realizate doar din materiale tradiționale, precum 

cărămidă, piatră în straturi succesive și lemn, casa având în prezent pilaștri (stâlpi cu rol 

decorativ si de consolidare), ferestre în formă de inimă și motive săsești. Uşile casei au 

fost recondiţionate şi pictate, iar balamalele acestora au fost făcute de nişte meşteri fierari 

din Viscri. Au fost păstrat ferestrele vechi ale casei, în formă de inimă, culorile care 

predomină fiind alb şi verde. Au fost refăcute ornamentele de către meşteri, iar pictura 

este în frescă „all secco” cu motive săseşti. 

Intenţia familiei Onuţ este de a introduce imobilul în circuitul turistic al zonei 

prezent, amenajând la subsolul casei chiar şi un atelier de pictură de mobilier. Astfel, în 

prezent, casa poate fi vizitată de către turiști, cu condiţia anunţării vizitei cu o zi înainte. 

Tot pe lista monumentelor istorice din comună se află și clădirea școlii germane 

din secolul al XIX-lea, dar și Biserica Baptistă, Biserica Ortodoxă din Lunca 

Câlnicului sat, Biserica Ortodoxă din Lunca Câlnicului Colonie și Biserica Ortodoxă 

din Stupinii Prejmerului. 

Lista completă a monumentelor istorice din comuna Prejmer, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 113 bis / 15.02.2016 18, este redată în tabelul de mai jos. În această 

                                            

18 Sursă:  Anexa la Ordinul nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
culturii și cultelor nr. 2314/2004, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-BV.pdf  

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-BV.pdf


   40 

     

 

 

listă, fiecare monument este identificat prin: denumire, adresă, datare, precum şi un cod 

LMI, a cărui semnificaţie de codificare cuprinde 19: 

 Acronimul judeţului în care se află monumentul; 

 Numeral roman ce grupează monumentele în funcţie de natura lor, în: I. 

Monumente de arheologie, II. Monumente arhitectură, III. Monumente publice, IV. 

Monumente memoriale şi funerare; 

 Litera mică „m” pentru monument, „a” pentru ansamblu sau, respectiv, „s” pentru 

sit arheologic; 

 Litera mare A. Monumente de interes naţional sau B. Monumente de interes local; 

 Un număr de ordine unic la nivelul ţării. 

 

Tabelul 1. Lista monumentelor istorice din comuna Prejmer  

Nr. 

crt. 
Cod LMI Denumire Adresă Datare 

1 
BV-II-s-A-

11744 
Situl rural Prejmer 

Sit delimitat cf. avizului 

de clasare 807/E/1998 al 

Ministerului Culturii 

sec. XIII-XIX 

2 BV-II-m-B-
11751 

Casă Strada Brașovului, 
numărul 56 

1830,1929 

3 
BV-II-m-B-

11752 
Casă 

Strada Brașovului, 

numărul 57 

sec. XVIII-

înc.sec. XIX 

4 
BV-II-m-B-

11749 
Casă 

Strada Cenușii, numărul 

105 
sec. XIX 

5 
BV-II-a-A-

11745 

Ansamblul bisericii 

evanghelice fortificate 
Strada Mare, numărul 2 sec. XIII-XIX 

6 
BV-II-m-A-

11745.01 
Biserica evanghelică Strada Mare, numărul 2 

înc. sec. XIII-

sec. XVI 

7 BV-II-m-A- Incintă interioară, cu Strada Mare, numărul 2 sec. XV – XVI 

                                            

19 Sursă:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI


   41 

     

 

 

11745.02 patru turnuri, acces 

fortificat și camere 

pentru provizii 

8 
BV-II-m-A-

11745.03 
Incintă exterioară Strada Mare, numărul 2 sec. XVI 

9 
BV-II-m-A-

11745.04 

Barbacană (curtea 

primăriei), cu camere 

de provizii, anexe 

Strada Mare, numărul 2 sec. XVI - XVII 

10 
BV-II-m-A-

11745.05 

Zwinger (curtea 

brutarilor), anexe 
Strada Mare, numărul 2 sec. XVIII 

11 BV-II-m-A-
11745.06 

Galerie cu arcade Strada Mare, numărul 2 1856 

12 BV-II-m-A-
11746 

Școala confesională 

evanghelică (trei 

corpuri în incintă 

comună), azi școală 

generală 

Strada Mare, numărul 8 - 
10 

1846 - 1848 

13 BV-II-m-B-
11747 

Casă Strada Mare, numărul 
586 

sec. XVIII 

14 BV-II-m-A-
11750 

Biserica „Sf. Apostoli 

Petru și Pavel” 
Strada Pajiștei, numărul 

1043 
1791 

15 BV-II-m-A-
11748 

Casă Strada Pompierilor, 
numărul 13 

1777,ref. 

înc.sec. XX 

 

 

1.5.2. Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale 

 

Originalitatea poporului român s-a reflectat dintotdeauna în realizarea celor 

trebuincioase gospodăriei, pentru întâmpinarea nevoilor primare şi secundare ale 

indivizilor. Astfel, în fiecare sat existau meșteri care transmiteau învățăturile lor altor 

indivizi în așa fel încât, cu timpul, majoritatea oamenilor din comunitate practicau 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_confesional%C4%83_evanghelic%C4%83_din_Prejmer
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_confesional%C4%83_evanghelic%C4%83_din_Prejmer
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_confesional%C4%83_evanghelic%C4%83_din_Prejmer
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_confesional%C4%83_evanghelic%C4%83_din_Prejmer
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_confesional%C4%83_evanghelic%C4%83_din_Prejmer
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meșteșugurile necesare traiului cotidian. Cu timpul însă, tehnologizarea a dus la 

pierderea treptată a autenticului din satul românesc, până în punctul, unde meşteşugurile 

şi-au pierdut menirea iniţială de acoperire a necesarului şi s-au convertit în exerciţii 

artistice.  

Făcând parte din Ţara Bârsei, principalele îndeletniciri tradiţionale practicate de 

locuitorii comunei Prejmer au fost: creşterea animalelor şi cultivarea plantelor, prelucrarea 

lemnului, ceramica, pictura decorativă şi tradiţională sau prelucrarea țesăturilor. 

Creșterea animalelor a reprezentat dintotdeauna ocupația de bază a sătenilor, în 

fiecare gospodărie existând vaci, ovine, bovine, porcine ori cabaline. Deseori, în această 

zonă erau crescute și păsări de curte ori familii de albine. Această îndeletnicire, la 

momentul apariției ei, asigura traiul familiei și reprezenta un element central în realizarea 

treburilor gospodărești. În momentul de față, aceasta este realizată la scară mică, de cele 

mai multe ori în gospodăriile individuale, fiind rar întâlnite alte animale în afara păsărilor 

de curte.  

Cultivarea plantelor agricole a fost strâns legată de creșterea animalelor, astfel 

încât, dacă la început, fiecare gospodărie avea teren cultivat cu diverse plante de nutreț 

sau cereale, în momentul de față, majoritatea terenului este plantat în sistem organizat și 

prelucrat cu utilaje și mașinării. La scară mică, individuală, cultivarea plantelor se 

realizează la nivel de subzistență, producând produse pentru consumul propriu. 

Comercializarea acestor produse strict în comună este o adevărată provocare în 

momentul de față, producătorii individuali fiind nevoiți de cele mai multe ori să vândă 

produsele în localitățile învecinate, la evenimente locale sau direct din curte. 

Poate cea mai frecventă îndeletnicire a sașilor a fost cea de prelucrare şi 

sculptare a lemnului și decorare a acestuia, pentru realizarea porților impunătoare ale 

caselor. Casele săsești erau împodobite cu elemente specifice de tipul ferestrelor scobite 

în perete în formă de inimă, pilaștri decorați ori diverse picturi exterioare. Curtea este 

deseori închisă printr-o poartă impunătoare de lemn, frumos decorată prin cioplire, 

crestare sau pictură. Acestea erau realizate atât de înalte pentru a permite trecerea 

căruțelor încărcate pe sub ele şi pentru a ascunde gospodăria de privirile trecătorilor.  
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Ceramica reprezintă, de asemenea, un meșteșug des întâlnit, prin această 

îndeletnicire fiind realizate obiectele de uz casnic – căni, vase, castroane, fiecare pictate 

cu motive precum laleaua, pomul vieții ori floarea soarelui și elemente decorative baroce. 

Pictura decorativă şi tradiţională se regăseşte pe obiectele din lemn şi ceramică 

realizate de meşteşugari, însă şi în meşteşugul încondeierii ouălor şi pictura pe sticlă, 

meşteşuguri străvechi, care mai sunt practicate în zilele noastre. Pictura pe sticlă a 

icoanelor a apărut ca fenomen de masă, în a doua jumătate a secolului al XVIII – lea, 

acestea, prin cromatica lor vie şi strălucitoare, constituind un sprijin pentru masa 

credincioşilor şi lumea satelor, care vedeau în ele o frântură din împărăţia cerească 

„oglindită într-un ciob de sticlă”. 

Încondeierea ouălor reprezintă un obicei străvechi în tradiţia românească, fiind o 

tradiţie rezervată aproape în exclusivitate femeilor. 

  

 

Ouăle încondeiate sunt o mărturie a datinilor, credinţelor şi obiceiurilor pascale, 

reprezentând un element de cultură spirituală specific românească. Oul este văzut ca un 

simbol primordial, sămânţa vieţii, iar înroşirea ouălor poartă semnificaţii legate de învierea 

lui Hristos. De-a lungul timpului, creştinii s-au ostenit în fel şi chip să încondeieze ouăle, 

desenând cu ceară motive decorative ancestrale, de o rară frumuseţe, precum simboluri 

geometrice, simboluri religioase (cruci), simboluri animale şi vegetale, precum şi motive 

Sursă foto: http:/lapasprinbrasov.ro  

http://primariaprejmer.ro/
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Sursă foto: https://www.facebook.com/AnsamblulFolcloricPrejmer 

folclorice (spic, soare, frunză). Câteva simboluri şi semnificaţii utilizate în încondeierea 

ouălor sunt: linia dreaptă verticală pentru viaţă; linia dreaptă orizontală pentru moarte; 

linia dublă dreaptă pentru eternitate; linia cu dreptunghiuri pentru gândire şi cunoaştere; 

linia uşor ondulată pentru apă şi purificare; spirala pentru timp, eternitate şi spirala dublă 

pentru legătura dintre viaţă şi moarte. 

Arta ţesutului reprezenta una dintre îndeletnicirile de bază a femeilor din zonă, 

întrucât achiziționarea materialelor era de multe ori peste posibilitățile financiare ale 

sătenilor. Dezvoltarea acestei îndeletniciri a fost puternic influențată şi de creșterea oilor, 

din lâna cărora se puteau obține fire de țesut. Acestea erau folosite ca atare sau colorate, 

cu ajutorul diverselor resurse 

naturale precum: urzică, coji de 

fructe ori diferite plante, iar apoi 

erau puse în furci și toarse. În 

ceea ce privește realizarea 

țesăturilor sau decorarea 

acestora, sașii s-au remarcat 

printr-o tehnică aparte de 

brodare, monocromă, în nuanțe 

de roșu-vânăt sau negru pe alb. 

Cel mai des erau confecționate 

fețe de masă sau de pernă, prosoape, draperii ori perdele decorate cu motive zoomorfe 

ori florale. 

Portul popular a reprezentat întotdeauna o formă de exprimare a istoriei și 

tradițiilor locurilor, fiind poate cea mai răspândită formă de artă tradițională. 

Caracteristicile portului popular tradițional din comuna Prejmer se aliniază în general 

portului popular din Țara Bârsei. Se deosebesc, însă, porturile populare românești de 

cele săsești, fiecare având particularitățile lor și elemente distinctive. Portul popular 

tradiţional românesc diferă în funcţie de gen, vârstă, etnie, precum şi de prilejul cu care 

https://www.facebook.com/AnsamblulFolcloricPrejmer
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Sursă foto: https://casafericirii.wordpress.com/ 

este purtat, având o serie de ornamente unice. Un element de bază comun al costumului 

popular românesc îl reprezintă cămaşa din in, lână sau cânepă, de culoare albă, care se 

leagă în talie şi a cărei croială este asemănătoare atât pentru hainele de femei, cât şi 

pentru cele bărbăteşti. În general, cămăşile purtate de femei sunt lungi până la gleznă, în 

timp ce cămăşile bărbaţilor ajung până la genunchi şi sunt purtate peste pantaloni sau 

jambiere. Piesele vestimentare de bază din costumele populare româneşti purtate de 

femei sunt: cămaşa, catrinţa, fusta, vesta sau pieptarul, șorţul, panglicile sau pălăria 

(fetele şi femeile tinere) şi baticul sau marama (bătrânele). Straiele populare româneşti 

purtate de bărbaţi sunt compuse din o cămaşă albă, pantaloni albi (iţari), vestă şi pălărie 

(vara) sau căciulă (iarna). Încălțările sunt negre, atât la bărbaţi cât şi la femei, diferența 

fiind că ale bărbaților sunt sub forma cizmelor înalte până la genunchi. Piesele de port 

sunt brodate, de regulă, cu fir într-o singură culoare, roşu sau negru, iar modelul broderiei 

are motive geometrice. Astfel, într-un colorit specific alb – negru - roșu, costumul popular 

românesc din Țara Bârsei este considerat unul dintre cele mai elegante și sobre costume 

populare, comparativ cu alte zone ale țării. 

 

Portul popular săsesc se remarcă prin 

elemente decorative somptuoase, podoabe, 

materiale și colorit diferit. Portul saşilor are câteva 

elemente caracteristice precum: scufiţa neagră de 

catifea, legată sub bărbie, fustele largi din stofe de 

diferite culori, având şorţul bogat ornamentat şi 

mantaua neagră din postav, purtate de către femei, 

mantaua albastră din postav, purtată de către 

bărbaţi, precum şi pieptarele din blană de miel cu 

deschidere laterală. Tinerele, la vârsta de 14-15 

ani, în ziua Floriilor purtau capul acoperit cu o tocă 

înaltă sub forma unui cilindru din catifea neagră, cu 

panglici lungi și colorate, care atârnau până la 

https://casafericirii.wordpress.com/
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tivul rochiei. Borten-ul (acoperământul capului) era simbolul purității pe care fetele îl 

purtau până în ziua nunții, când acesta era împodobit cu bijuterii și cununi de flori. Rochia 

era realizată din stofă gălbuie peste care se punea un șorț brodat. Pipetarele erau 

realizate din catifea, stofă sau postav, mai târziu fiind înlocuite de cele de piele, dar 

păstrând elementele florale. Pe deasupra, fetele erau acoperite cu o manta neagră.  

Bărbații aveau cămăși și pantaloni din stofă asemănătoare celei utilizate pentru costumul 

femeilor, însă mantaua era de culoare albastră, iar pieptarele erau împodobite cu blană 

de miel. 

Arta populară este o artă primitivă, de unde rezultă farmecul ei, dar şi pericolul 

nimicirii sale în faţa presiunii vieţii moderne. Deşi limitate de invazia produselor de masă, 

obiectele tradiţiilor meşteşugăreşti rămân parte din fondul cultural românesc. Poate că 

pentru mulţi, aceste obiecte şi-au pierdut utilitatea, dar din fericire, nu şi farmecul. Dacă 

utilul şi artisticul vor continua să dăinuie împreună, iar lumea noastră va avea şi mai 

departe nevoie de resurse autentice, lumea satului va supravieţui. 

 

1.5.3. Tradiţii şi obiceiuri locale 

 

Făcând parte din Ţara Bârsei, zona comunei Prejmer este bogată în tradiţii şi 

obiceiuri, urmate şi perpetuate de-a lungul timpului, care au unit comunitatea locală.  

Sărbătoarea Mărțișorului are loc anual, în luna martie, prima lună de primăvară. 

Şnurul Mărțișorului simbolizează firul anului, o funie lungă de 365 sau 366 de zile, tors de 

zeița agrară, numită popular Baba Dochia, în timp ce urca oile pe munte. Șnurul de 

mărțișor este alcătuit din 2 fire răsucite, colorate în alb și roșu, simbolizând unitatea 

contrariilor: iarnă - vară, întuneric - lumină, frig - căldură, sterilitate - fertilitate, ură - iubire 

și moarte - viață.  

Tradiţia acestei sărbători își are originile în legendele populare ale Babei Dochia și 

Mucenicilor. Astfel, prima zi de primăvară este ziua Babei Dochia, zeița agrară, care 

începe procesul urcării oilor la munte pe data de 1 martie și care moare pe 9 martie, în 
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ziua de Mucenici. Legenda spune că Baba Dochia ar fi pornit cu oile la munte, fiind 

convinsă că primăvara venise deja. Pe parcursul călătoriei sale, și-a scos, pe rând, toate 

cele 9 cojoace pe care le purta, însă la un moment dat, vremea s-a răcit și a început să 

ningă. Astfel, Baba Dochia a murit înghețată, alături de oile sale, prefăcându-se în stană 

de piatră. Tradiția spune că vremea schimbătoare a primăverii se datorează acestei 

legende, deoarece Baba Dochia și-ar scutura cojoacele de ploaie și zăpadă.  

Cele 9 zile de urcuș ale babei reprezintă ciclul de refacere a timpului, iar ziua de 9 

martie este considerată hotarul dintre timpul friguros și cel călduros. După această dată, 

urmează zilele călduroase ale Moșilor, începând astfel noul an agrar. Datorită 

suprapunerii cu sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici, pe data de 9 martie, 

gospodinele pregătesc 40 de colaci în forma cifrei 8, iar bărbați beau 40 de pahare de vin. 

Comunitatea este cuprinsă anual şi de tradițiile și obiceiurile pascale, care 

comemorează patimile, moartea și Învierea Domnului. Pregătirea pentru sărbătorile 

pascale încep cu Postul Paștelui care durează 48 de zile, timp în care oamenii nu 

consumă alimentele „de dulce”: carne, lactate, ouă, și practică rugăciunea cu regularitate. 

Ultima săptămână din post este Săptămâna Patimilor și începe cu duminica Floriilor, 

sărbătoarea comemorării intrării lui Iisus în Ierusalim.  

În decursul Săptămânii Patimilor se comemorează ultima masă a lui Iisus, Cina 

cea de Taină, în Joia Mare. Din această zi ne-au revenit și principalul simbol pascal: 

ouăle roșii. Legenda spune că Sfânta Fecioară Maria a așezat la picioarele Mântuitorului, 

răstignit pe cruce, un coșuleț cu ouă, care s-au înroșit de la sângele care picura din rănile 

Lui. Astfel, în prezent, înroșirea ouălor se realizează, tradițional, în Joia Mare prin diverse 

tehnici de colorare și încondeiere, urmând ca, în ziua de Înviere, acestea să fie ciocnite. 

Tot în Joia Mare, gospodinele pregătesc Pasca, un preparat copt din aluat și brânză, 

pregătit doar o singură dată pe an, cu această ocazie.  

În Vinerea Mare, zi de post negru, este comemorată prinderea, închiderea și 

moartea Domnului. Învierea este sărbătorită în cea de-a treia zi după moarte, în Duminica 

Mare. În noaptea de Sâmbătă spre Duminică, credincioșii primesc Lumina Sfântă și 

Sfintele Paști (pâine sfințită cu vin și aghiazmă), urmând ca din această zi, timp de 40 de 
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Sursă foto: https://primariaprejmer.ro 

zile, până la Înălțarea Domnului, să se salute cu „Hristos a înviat” al cărui răspuns este 

„Adevărat a Înviat”.  

Lumina Sfântă este simbolul biruinței luminii asupra întunericului și a vieții asupra 

morții. După slujba de Înviere, credincioșii duc Lumina Sfântă în fiecare casă și iau masa 

alături de familie. Specific acestor sărbători este mielul și preparatele bazate pe carne de 

miel, acesta fiind simbolul lui Hristos care s-a jertfit pentru păcatele lumii și care a murit, 

pe cruce, ca un miel nevinovat. 

O altă etapă importantă în viața comunității este reprezentată de sărbătorile de 

iarnă. Obiceiurile de iarnă au menirea de a marca trecerea de la anul vechi la anul nou 

și de a pune punct etapei care a trecut. Această perioadă a anului stă sub semnul 

festinului și sărbătoririi depășirii pragului anului, prin procesiuni și tradiții diverse. Astfel, în 

orice colț al țării, se răgăsesc gesturi ritualice, tradiții, obiceiuri specifice doar acestei 

perioade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://primariaprejmer.ro/
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Sărbătorile de iarnă încep propriu-zis în data de 24 decembrie și se finalizează 

abia pe 7 ianuarie a anului nou. În centrul atenției sunt Crăciunul, sărbătoarea Nașterii lui 

Iisus, Anul Nou și Boboteaza, fiecare dintre acestea fiind marcate de datini și credințe. 

Astfel, în toate această perioadă colindele, manifestările artistice, muzicale, coregrafice 

sau literare sunt prezente, fiecare sărbătoare având specificul său.  

În Ajunul Crăciunului casele sunt colindate de cete de colindători venite să 

vestească nașterea Domnului, gazdele oferindu-le colindătorilor, în mod tradițional, 

cozonac, nuci ori fructe. Tot în această perioadă are loc și Balul Zoritorilor, organizat 

anual în perioada Crăciunului și reprezentând un spectacol cu specificul sărbătorilor. În 

Ajunul Anului Nou copiii rostesc colindul specific „Sorcova” sau cântece de stea, iar cetele 

de colindători vin să vestească noul an cu capra și al său joc. 

 Sărbătoarea Bobotezei este momentul în care toate apele se sfințesc, iar 

procesiunea presupune aruncarea Sfintei Cruci în apele reci ale unui râu, urmând ca 

bărbații curajoși să se arunce după ea.  

În decursul anului, în afara acestor tradiții și obiceiuri, comunitatea prejmereană 

este antrenată și în alte sărbători, festivaluri și evenimente. 
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Sursă foto: https://brasovultau.ro 

Faschingul sau Festivalul clătitelor este o sărbătoare organizată înainte de 

lăsatul secului pentru Postul Paștelui și reprezintă unul dintre evenimentele preferate ale 

comunității, aducând an de an, din ce în ce mai mulți participanți. De fapt Fasching-ul 

este un obicei care își are originile în comunitatea săsească a secolelor XV – XVI, 

reprezentând un prilej de bucurie, dans și voie bună, fiind organizat pentru a reuni 

comunitatea. Sărbătoarea simbolizează, asemeni Luminii Sfinte a Paștelui, triumful 

luminii asupra întunericului, dar și prevestirea primăverii și alungarea iernii.  

 

Caravana căruțelor reprezintă drumul sașilor parcurs către Transilvania. În plus, de 

multe ori această sărbătoare marca și ultima ocazie de petrecere a băieților care urmau 

să fie înrolați în armată. Prima zi a festivalului era marcată de „Caravana Clătitelor”, 

convoi căruia fetele ofereau ingredientele necesare realizării bunătăților ce aveau să fie 

pregătite pentru petrecerea ce urma să aibă loc seara. Bărbații costumați, în schimbul 

acestor daruri, oferau fetelor clătite pregătite pe plita din căruța care îi însoțea. 

https://brasovultau.ro/
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Seara petrecerii era complet dedicată tinerilor care, mascați, se antrenau în 

dansuri specifice. Un astfel de dans consta în formarea a două cercuri, unul al fetelor, 

cuprins de cel al băieților, care dansau în sensuri diferite pe ritmuri de polka. În momentul 

în care ritmul se schimba în cel de vals, fiecare fată trebuia să se întoarcă să danseze cu 

cel din spatele ei, iar cea care rămânea singură trebuia să danseze cu o mătură.  

După o pauză de 20 de ani, tinerii din Prejmer au decis să readucă la viață acest 

festival, care an de an aduce în comună din ce în ce mai mulți participanți și artiști de 

renume. În prima seară, tinerii își pregătesc măștile pentru a doua zi, urmând ca 

dimineața, cete de băieți să colinde satul călare ori în căruțe împodobite și însoțiți de 

alaiul de cântăreți.  

Personajele centrale ale defilării sunt mirele, mireasa, preotul și babele, toți 

întruchipați de tineri mascați. În căruța dotată cu plită stau „Mama grasă” și „Mama slabă”, 

doi tineri cu talent culinar, care pregătesc clătitele. Mirele și mireasa, alți doi băieți 

deghizați, împreună cu ajutoarele lor, cântă și colindă din poartă în poartă, invitând la 

dans fiecare persoană întâlnită.  

Tinerii împart clătite trecătorilor, aceștia din urmă oferind bani sau ingrediente 

necesare preparării bunătăților ce urmează a fi servite la Balul mascat din seara care 

urmează.  

În timpul călătoriei cu caravana, tinerii fură fete pe care părinții sau logodnicii lor 

trebuie să le răscumpere. Ziua se încheie cu parada măștilor și cu petrecerea Balului 

Mascat, reînviind astfel tradiția săsească a acestui eveniment. 

 Zilele comunei Prejmer se sărbătoresc în fiecare an, pe 29-30 iunie, de Sfântul 

Petru și Pavel. Această sincronizare a datelor nu este deloc întâmplătoare, comunitatea 

prejmereană fiind una multiculturală – creștini, ortodocși, evanghelici sau catolici, comuna 

este în mod natural sărbătorită de ziua Apostolilor Petru și Pavel, sfinții tuturor creștinilor. 

Din anul 2017, zilele comunei au fost cuprinse în Festivalul Internațional – Suflet 

Românesc, acesta ducând mai departe conceptul sărbătorii, dar având o amploare mult 

mai mare, întinzându-se pe durata mai multor zile. 
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Conceptul general al acestei sărbători este acela de conștientizare a importanței 

promovării și conservării patrimoniului local, având loc activități culturale. Astfel au loc 

comemorări religioase, ateliere interactive ale meșterilor populari, expoziții foto și 

programe artistice ori sportive. 

 Festivalul de muzică religioasă și cultă „Diletto Musicale” este un festival care 

are loc în fiecare an, în luna august și constă în concerte de orgă în cadrul Bisericii 

Evanghelice din cadrul Cetății Prejmer.  

 Zilele Recoltei este un 

obicei străvechi, atât în 

comunitatea română, cât și în 

cea săsească, obicei care dă 

naștere unei sărbători în luna 

octombrie, în fiecare an. În 

cadrul acestei sărbători se 

organizează un târg la care se 

reunesc toți agricultorii și 

crescătorii de animale din 

zonă, cu scopul de a promova 

tradițiile și produsele agro-

alimentare locale. În cadrul târgului sunt organizate expoziții și concursuri precum „cel 

mai frumos animal”, „rodul uriaș” sau „cea mai frumoasă curte”, dar și expoziții de utilaje 

agricole sau unelte. 

 

Sursă foto: https://ziare.com  

https://ziare.com/
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2. Prezentarea demografică 

 

2.1. Populaţia 

Datele prezentate în continuare, referitoare la populația comunei Prejmer, sunt 

rezultate prin coroborarea informațiilor obținute de la Compartimentul Registrului Agricol 

din cadrul Primăriei comunei Prejmer și a datelor disponibile în bazele de date statistice 

Tempo on-line ale Institutului Național de Statistică (INS). 

Conform extrasului de la Compartimentul Registrului Agricol din cadrul 

Primăriei Prejmer, actualizat pentru luna iulie 2019, comuna Prejmer are o populație de 

10982 de locuitori, distribuiți în cele 3 sate componente după cum urmează: 

 

Tabelul 2. Distribuţia populaţiei comunei Prejmer pe localităţile componente, în 

anul 2019 20 

 Prejmer Lunca Câlnicului Stupinii Prejmerului 

Număr de locuitori 6800 3682 500 

Procent 62% 33,5% 4,5% 

 

Totodată, conform ultimelor date definitive furnizate de Institutul Național de 

Statistică (INS), comuna Prejmer avea în anul 2018 o populaţie de 9668 locuitori. 

Astfel, având în vedere că datele preluate din Compartimentul Registrului 

Agricol al Primăriei Prejmer sunt mai actuale decât cele furnizate de INS, pentru o 

prezentare cât mai fidelă a evoluţiei populaţiei şi distribuţiei acesteia pe gen, grupe de 

vârstă, etnie, religie, raportările se vor efectua la numărul total de 10982 locuitori ai 

comunei Prejmer, conform extrasului de la Compartimentul Registrului Agricol. Ulterior, 

datele referitoare la mişcarea naturală, migraţia populaţiei şi populaţia şcolară vor fi 

preluate din bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică. 

                                            
20 Sursă: datele obținute de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Prejmer 



   54 

     

 

 

 

2.1.1. Populaţia pe gen, grupe de vârstă, etnie, religie 

 

a) Distribuţia pe gen 

 

Tabelul 3. Distribuţia populaţiei comunei Prejmer pe gen 21 

 Număr Procente 

Masculin 5436 49,5% 

Feminin 5546 50,5% 

Total 10982 100% 

În ceea ce priveşte distribuţia pe gen a locuitorilor comunei, din cele 10982 de 

persoane, 5436 sunt de gen masculin (49,5%), iar 5546 de gen feminin (50,5%), 

procentele fiind foarte asemănătoare. 

 

b) Distribuţia pe grupe de vârstă 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai jos, conform datelor obținute prin 

coroborarea informațiilor din cadrul Compartimentului Registrului Agricol al Primăriei cu 

statisticile regăsite în bazele statistice Tempo on-line ale INS, segmentul populaţiei 

active economic, respectiv, cu vârste între 20 şi 64 ani, reprezintă aproape două treimi 

din totalul populaţiei (64%), copiii şi tinerii care au sub 20 de ani reprezintă 21,5%, în timp 

ce persoanele cu vârste de peste 65 de ani reprezintă 14,5% din totalul locuitorilor 

comunei. 

 

 

                                            
21 Sursă: Numărul total de locuitori în anul 2019, conform extrasului de la Compartimentul Agricol 

din cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborat cu distribuţia procentuală preluată din bazele de date 
statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Tabelul 4. Distribuţia populaţiei comunei Prejmer pe grupe de vârstă 22 

 Număr Procente 

0-4 ani 548 5% 

5-9 ani 659 6% 

10-14 ani 604 5,5% 

15-19 ani 550 5% 

Total < 20 ani 2361 21,5% 

20-24 ani 604 5,5% 

25-29 ani 768 7% 

30-34 ani 823 7,5% 

35-39 ani 988 9% 

40-44 ani 936 8,5% 

45-49 ani 931 8,5% 

50-54 ani 657 6% 

55-59 ani 663 6% 

60-64 ani 659 6% 

Total populaţie activă (20-64 ani) 7029 64% 

65-69 ani 602 5,5% 

70-74 ani 330 3% 

75-79 ani 275 2,5% 

80-84 ani 220 2% 

Peste 85 ani 165 1,5% 

Total populaţie vârstnică (peste 

65 ani) 
1592 14,5% 

Total 10982 100% 

 

                                            
22 Sursă: Numărul total de locuitori în anul 2019, conform extrasului de la Compartimentul Agricol 

din cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborat cu distribuţia procentuală preluată din bazele de date 
statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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c) Distribuţia în funcţie de etnie  

 

Tabelul 5. Distribuţia populaţiei comunei Prejmer în funcţie de etnie 23 

 Număr Procent 

Români 9554 87% 

Maghiari 222 2% 

Romi 876 8% 

Alte etnii 330 3% 

Total 10982 100% 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, majoritatea locuitorilor 

comunei Prejmer sunt etnie română (87%), iar restul de 13% sunt etnici minoritari, 

respectiv: 8% romi, 3% de alte etnii și 2% maghiari. 

 

d) Distribuţia în funcţie de orientarea religioasă 

 

Tabelul 6. Distribuţia populaţiei comunei Prejmer în funcţie de orientarea 

religioasă 24 

 Număr Procent 

Ortodoxă 9774 89% 

Catolică 165 1,5% 

Reformată 110 1% 

Penticostală 165 1,5% 

Alte religii 768 7% 

Total 10982 100% 

                                            
23 Sursă: Numărul total de locuitori în anul 2019, conform extrasului de la Compartimentul Agricol din 

cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborat cu distribuţia procentuală preluată de la Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor 2011: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ și procentul persoanelor de 
entie romă obținut de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Prejmer 

24 Sursă: Numărul total de locuitori în anul 2019, conform extrasului de la Compartimentul Agricol din 
cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborat cu distribuţia procentuală preluată de la Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor 2011: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, majoritatea locuitorilor din 

comuna Prejmer sunt ortodocși (89%), în timp ce 11% dintre aceștia au alte orientări 

religioase, precum 7% alte religii, 1,5% catolică și penticostală și 1% reformată. 

 

2.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

 

a) Evoluţia populaţiei 

 

Tabelul 7. Evoluţia populaţiei comunei Prejmer, în perioada 2011-2019 25 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr de 

locuitori 
8472 9461 9545 9602 9586 9620 9638 9668 10982 

 

Analizând evoluţia populaţiei comunei Prejmer din ultimii 9 ani, respectiv, perioada 

2011-2019, se observă o creştere a numărului de locuitori cu aproximativ 30%, de la 

8472 de locuitori în anul 2011, conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 la 

10982 de locuitori în anul 2019, conform datelor obținute de la Compartimentul Agricol din 

cadrul Primăriei comunei Prejmer.  

 

Având în vedere suprafaţa comunei Prejmer de 58,62 km2, creșterea numărului 

total de locuitori din ultimii 9 ani a determinat şi o creştere a densităţii populației de la 

144,5 locuitori / km2  în anul 2011, la 187,34 locuitori / km2  în anul 2019, existând un nivel 

de aglomerare și o compactare a așezărilor în nucleele formate în jurul punctelor de 

interes (centrul comunei, magazine, școli, instituții, etc.). 

 

                                            
25 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2012-2018, 
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ și datele 
obținute de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Prejmer pentru anul 2019 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2012-2018
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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b) Rata natalităţii 

 

Tabelul 8. Evoluţia natalităţii populaţiei comunei Prejmer în perioada 2013-2018 26 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr născuţi vii 104 80 109 110 99 67 

Populaţia stabilă 9545 9602 9586 9620 9638 9668 

Rata natalităţii 27 11‰ 8,5‰ 11,5‰ 11‰ 10‰ 7‰ 

 

După cum se observă din tabelul de mai sus, în perioada 2013-2018, rata 

natalităţii în comuna Prejmer a fluctuat între 7‰ şi 11,5‰, depăşind uşor până în anul 

2017 media de la nivelul naţional de aproximativ 9‰. 

 

c) Rata mortalităţii 

 

Tabelul 9. Evoluţia mortalităţii populaţiei comunei Prejmer în perioada 2013-2018 

28 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Număr decedaţi 96 82 72 85 110 95 

Populaţia stabilă 9545 9602 9586 9620 9638 9668 

Rata mortalităţii 29 10‰ 8,5‰ 7,5‰ 9‰ 11,5‰ 10‰ 

 

După cum se observă din tabelul de mai sus, în perioada 2013-2018, rata 

mortalităţii în comuna Prejmer a fluctuat între 7,5‰ şi 11,5‰, fiind mai scăzută decât 

media de la nivelul naţional, de aproximativ 11‰. 

                                            
26 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
27 Calculată după formula n= N/P×1000, unde: n= rata natalităţii; N= numărul născuţilor vii în 

perioada luată în calcul; P= efectivul populaţiei în perioada luată în calcul 
28 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
29 Calculată după formula d= D/P×1000, unde: d= rata mortalităţii; D= numărul deceselor în 

perioada luată în calcul; P= efectivul populaţiei în perioada luată în calcul  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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d) Rata sporului natural 

 

Tabelul 10. Evoluţia sporului natural al populaţiei comunei Prejmer în perioada 

2013-2018 30 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sporul natural 31 1‰ 0‰ 4‰ 2‰ -1,5‰ -3‰ 

În perioada 2013-2018, sporul natural a fluctuat între -3‰ şi 4‰, înregistrând iniţial 

o creştere în perioada 2013-2015 şi apoi scăzând din anul 2016, până a devenit negativ 

în 2017 şi 2018. 

 

2.1.3. Migraţia populaţiei 

 

Tabelul 11. Mişcarea migratorie a populaţiei comunei Prejmer, în perioada 2013-

2018 32 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Populaţia stabilă 9545 9602 9586 9620 9638 9668 

Stabiliri de reşedinţă 27 24 41 26 29 22 

Plecări cu reşedinţa 51 72 78 59 75 80 

Stabiliri cu domiciliul 166 109 142 159 182 154 

Plecări cu domiciliul 118 133 146 166 155 171 

Din tabelul de mai sus, în perioada 2013-2018, se observă următoarele aspecte: 

 O ușoară regresie în ceea ce priveşte stabilirile, atât de reşedință (de la 0,28% la 

0,22%), cât şi de domiciliu (de la 1,73% la 1,59%); 

                                            
30 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
31 Calculat după formula SN = n - d, unde: SN = sporul natural, n = rata natalităţii şi d= rata 

mortalităţii în perioada luată în calcul 
32 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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 O ușoară evoluție în ceea ce priveşte plecările, atât de reşedinţă (de la 0,53% la 

0,82%), cât şi de domiciliu (de la 1,24% la 1,76%);  

 Referitor la schimbările de reşedinţă, numărul plecărilor a fost mai mare decât cel 

al stabilirilor în perioada 2013-2018; 

 Referitor la schimbările de domiciliu, numărul plecărilor a fost mai mare decât cel al 

stabilirilor în perioada 2014-2016 și 2018, în timp ce în 2013 și 2015 stabilirile au 

depăşit plecările. 

 

2.2. Populaţia şcolară 

 

2.2.1. Evoluţia populaţiei şcolare 

 

Tabelul 12. Populaţia şcolară a comunei Prejmer, pe niveluri de educaţie, în 

perioada 2014-2019 33 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copiii înscrişi în grădiniţe 195 180 195 214 216 189 

Elevi înscrişi în 

învăţământul primar 
431 416 411 429 432 421 

Elevi înscrişi în 

învăţământul gimnazial 
368 346 333 299 295 293 

Elevi înscriși în 

învățământul liceal 
383 396 380 424 442 454 

Elevi înscriși în 

învățământul profesional 
53 59 73 77 65 90 

Elevi înscriși în 

învățământul postliceal 
114 76 105 129 130 112 

Total 1544 1473 1497 1572 1580 1559 

                                            
33 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2014-2018 și datele 
obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov pentru anul școlar 2019-2020  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Din tabelul de mai sus, se observă o uşoară creştere cu aproximativ 1% a 

populaţiei şcolare din comuna Prejmer, în perioada 2014-2019, fiind înregistrate creșteri 

la nivelul învățământului profesional (70%) şi liceal (18,5%). Totodată, în perioada 

raportată, s-au înregistrat și scăderi ale numărului de elevi înscriși în cadrul unităților de 

învățământ din comună, cea mai mare scădere fiind înregistrată la nivelul ciclului de 

învățământ gimnazial (- 20%). 

 

2.2.2. Nivelul de studii absolvite 

 

Conform datelor prezentate în tabelul nr. 4, în anul 2019, populaţia comunei 

Prejmer cu vârste de peste 10 ani este de 9775 locuitori (89% din totalul populaţiei). 

Distribuţia acesteia în funcţie de nivelul de studii absolvite este prezentată în tabelul de 

mai jos. 

 

Tabelul 13. Distribuţia pe gen a populaţiei cu vârste peste 10 ani din comuna 

Prejmer în funcţie de nivelul de studii absolvite 34 

 
Total 

absolvenţi 

Procent din 

populaţia > 

10 ani 

(N=9775 în 

anul 2019) 

Masculin Feminin 

Nr. 

Procent 

din total 

populaţie 

> 10 ani 

Nr. 

Procent 

din total 

populaţie 

> 10 ani  

Învăţământ superior 1076 11% 441 4,5% 635 6,5% 

Învăţământ postliceal 

şi de maiştrii 

293 3% 129 1,3% 164 1,7% 

Învăţământ liceal 2541 26% 1296 13% 1245 13% 

Învăţământ 

profesional /ucenici 

1760 18% 1091 11% 669 7% 

                                            
34 Sursă: Numărul de locuitori cu vârste de peste 10 ani în anul 2019, conform extrasului de la 

Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborat cu distribuţia procentuală preluată 
de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Învăţământ gimnazial 2688 27,5% 1156 12% 1532 15,5% 

Învăţământ primar 1173 12% 492 5% 681 7% 

Fără şcoală absolvită 195 2% 105 1% 90 1% 

Fără şcoală - 

analfabeţi 

49 0,5% 16 0,2% 33 0,3% 

TOTAL 9775 100% 4726 48% 5049 52% 

 

Din totalul populaţiei comunei Prejmer cu vârste de peste 10 ani de 9775 locuitori, 

peste un sfert (27,5%) au absolvit învățământul gimnazial, alt sfert (26%) au absolvit 

învățământul liceal, 18% au absolvit învățământul profesional, 11% sunt absolvenţi de 

studii superioare, în timp ce doar 2,5% nu au nicio școală absolvită. 

 

Figura 1. Distribuţia populaţiei cu vârste de peste 10 ani din comuna Prejmer în funcţie 

de nivelul de studii absolvite 
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Analizând datele din tabelul de mai sus, se observă că:  

 rata de absolvire este mai crescută în cazul persoanelor de gen masculin decât a 

celor de gen feminin, exceptând cazul învăţământului profesional (11% masculin - 

7% feminin);  

 rata de absolvire este mai crescută în cazul persoanelor de gen feminin decât a 

celor de gen masculin, în cazul învăţământului superior (6,5% feminin – 4,5% 

masculin), gimnazial (15,5% feminin - 12% masculin) și primar (7% feminin - 5% 

masculin).  

Compararea celor 2 subgrupuri, persoanele de gen masculin şi cele de gen 

feminin în funcţie de nivelul de studii absolvite, se regăseşte în figura de mai jos: 

 

Figura 2. Nivelul de studii absolvite de către populaţia cu vârste peste 10 ani din comuna 

Prejmer, în funcţie de gen 
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2.3. Forţa de muncă 

 

Conform datelor prezentate în tabelul nr. 4, segmentul populaţiei active 

economic, cu vârste între 20 şi 64 ani, este de 7029 persoane în anul 2019, 

reprezentând 64% din totalul populaţiei comunei Prejmer. Totodată, conform bazelor 

de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică, segmentul 

populaţiei active economic, cu vârste între 20 şi 64 ani, este de 6209 persoane în anul 

2018, reprezentând tot un procent de 64% raportat la populaţia comunei în anul 2018 35. 

Conform bazelor  de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de 

Statistică, în anul 2018, în comuna Prejmer erau 24 de șomeri înregistrați la Agenţia 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) a judeţului Braşov, dintre care 9 bărbați și 15 

femei, reprezentând un procent de aproximativ 0,4% din totalul populaţiei active în anul 

2018. Tot în 2018, conform  bazelor  de date statistice Tempo on-line ale INS, în comuna 

Prejmer existau 2295 de salariați (37% din totalul populaţiei active), iar conform 

bilanţurilor transmise de către firme pentru anul 2018 36, numărul salariaţilor era de 2388 

(38,5% din totalul populaţiei active). Restul de 62,6% din populaţia activă economic a 

comunei, cu vârste între 20 şi 64 ani, reprezintă persoanele înregistrate la AJOFM 

Braşov aflate în căutarea unui loc de muncă (care nu beneficiază de indemnizaţie de 

şomaj), alături de persoanele inactive, respectiv, cele care nu sunt salariate şi nici nu 

sunt înregistrate la AJOFM Braşov, cum ar fi: elevii / studenţii, persoanele casnice, 

persoanele pensionare, persoanele întreţinute, persoanele beneficiare ale ajutoarelor de 

stat etc. 

 

                                            
35 Sursă: Numărul total de locuitori în anul 2018, de 9668 persoane, conform bazelor de date 

statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-
online/#/pages/tables/insse-table  

36 Sursă: www.listafirme.ro  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://www.listafirme.ro/
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Tabelul 14. Evoluția numărului de salariaţi şi a numărului de şomeri înregistraţi la 

nivelul comunei Prejmer, în perioada 2013 - 2018 37 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Populaţie activă 

economic (20-64 ani) 
6321 6361 6321 6260 6228 6209 

Număr salariați 2436 2114 1972 2168 2279 2295 

Pondere salariaţi  38,5% 33% 31% 34,5% 36,5% 37% 

Număr şomerilor 

înregistraţi 
95 71 65 39 27 24 

Ponderea șomeri 

înregistrați  
1,5% 1,1% 1% 0,6% 0,4% 0,4% 

Număr persoane 

aflate în căutarea 

unui loc de muncă şi 

persoane inactive  

3790  4176  4284 4053 3922  3890 

Pondere persoane 

aflate în căutarea 

unui loc de muncă şi 

persoane inactive 

60% 65,9% 68% 64,9% 63,1% 62,6% 

 

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi ai comunei Prejmer, se observă că în 

perioada 2013-2015 a avut loc o scădere a ponderii acestora, raportată la nivelul 

populaţiei active, cu aproximativ 7,5 procente. În perioada 2015-2018 însă, se observă o 

creştere a acestei ponderi cu aproximativ 6 procente, ponderea salariaţilor ajungând la 

37% din totalul populaţiei active din comuna Prejmer în anul 2018. 

În ceea ce privește numărul șomerilor din comuna Prejmer înregistrați la AJOFM 

Braşov, se observă o scădere continuă a ponderii acestora, raportată la nivelul populaţiei 

active, pe toată perioada 2013-2018, cu aproximativ 1,1 procente. Astfel, ponderea 

                                            
37 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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şomerilor comunei Prejmer a ajuns la doar 0,4% din totalul populaţiei active din comuna 

Prejmer în anul 2018.  

Creşterea ponderii salariaţilor, coroborată cu scăderea ponderii şomerilor din 

ultimii 3 ani, reprezintă un bun indicator al îmbunătăţirii situaţiei socio-economice a 

populaţiei active din comuna Prejmer. 

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de persoane aflate în căutarea unui loc 

de muncă şi de persoane inactive în perioada 2013-2018, se observă că aceasta este 

invers proporțională cu situaţia evoluţiei salariaţilor în perioada respectivă, ponderea 

acestora înregistrând iniţial o creştere cu 8 procente în perioada 2013-2015, urmată de o 

scădere cu 5,4 procente în perioada 2015-2018.   

Figura de mai jos redă evoluţia numărului de şomeri din comuna Prejmer, 

înregistrați la AJOFM Braşov, în funcţie de gen, pentru perioada 2013-2018: 

 

Figura 3. Evoluția numărului de șomeri înregistrați din comuna Prejmer, în funcție de gen, 

în perioada 2013 – 2018 38 

                                            
38 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Aşa cum se poate observa din figura de mai sus, evoluția în funcție de gen a 

șomerilor înregistrați din comuna Prejmer, în perioada 2013-2018, este alternantă, astfel: 

 Numărul şomerilor înregistraţi din comuna Prejmer este mai mare în rândul 

persoanelor de gen masculin, comparativ cu cele de gen feminin, în anii 2013 

(60% masculin – 40% feminin) şi 2016 (67% masculin – 33% feminin); 

 Distribuţia pe gen a şomerilor înregistraţi din comuna Prejmer este aproximativ 

echivalentă în anii 2014 (49% masculin – 51% feminin) şi 2017 (48% masculin – 

52% feminin); 

 Numărul şomerilor înregistraţi din comuna Prejmer este mai mare în rândul 

persoanelor de gen feminin, comparativ cu cele de gen masculin, în anii 2015 

(42% masculin – 58% feminin) şi 2018 (37% masculin – 63% feminin). 

În ceea ce priveşte distribuția salariaților pe domenii de activitate, majoritatea 

activează în sectorul industrial, acest lucru nefiind surprinzător, având în vedere 

specificul companiilor din cadrul Parcului Industrial Prejmer. O altă pondere 

semnificativă de salariaţi activează în sectorul comercial şi de prestări servicii. În ceea 

ce priveşte sectorul primar (agricultură şi silvicultură), acesta este slab dezvoltat la 

nivelul comunei, principalele motive fiind: dimensiunile reduse ale suprafețelor cultivate, 

lipsa serviciilor de consultanță agricolă, nivelul de salarizare scăzut și lipsa formelor de 

asociere în rândul fermierilor. Aşadar, o pondere nesemnificativă de salariaţi activează în 

domeniul agricol, întrucât, pe de-o parte, majoritatea celor care practică agricultura, o fac 

din rațiuni de satisfacere a nevoilor gospodărești (agricultură de subzistență), şi, pe de 

altă parte, sistemul mecanizat utilizat în desfășurarea activităților agricole scade 

considerabil nevoia de angajați în acest domeniu.  

În ceea ce privește instruirea forței de muncă, în comuna Prejmer există 

Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara Bârsei”, care, prin 

intermediul formelor de învăţământ liceal de zi, seral, învăţământ profesional şi 

învăţământ postliceal, oferă specializări în domeniile: agricultură, industrie alimentară şi 

economie-comerţ-servicii. Având în vedere totuşi specificul zonei, ar fi dezirabile noi 

specializări ale colegiului în domeniul industrial, astfel încât formarea şi pregătirea 

educaţională a prejmerenilor să corespundă, în cât mai mare măsură, cu specificul 

economiei locale, respectiv cu ofertele existente în plan local pe piaţa muncii. 
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3. Situaţia socială 

3.1. Educaţie 

3.1.1. Unităţi de învăţământ 

Pe teritoriul comunei Prejmer funcționează 5 unități şcolare, dintre care 2 grădinițe, 

2 școli gimnaziale și 1 colegiu, localizate în 2 dintre cele 3 sate aparținătoare ale 

comunei, respectiv, în Prejmer şi Lunca Câlnicului. 

În satul Prejmer, funcționează următoarele 3 unități de învățământ 39:  

 Grădinița cu program normal Prejmer (Strada Pompierilor, nr. 10) – arondată Școlii 

Gimnaziale Prejmer, în care funcționează 3 grupe organizate pentru 77 de 

preșcolari;  

 Școala Gimnazială Prejmer (Strada Școlii, nr. 2) – având în subordine 1 grădiniță 

cu program normal, în care funcționează 22 de clase (13 clase primare și 9 

gimnaziale), organizate pentru 458 de elevi;  

 Colegiul pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara 

Bârsei” Prejmer (Strada 

Brașovului, nr. 160A), în care 

funcționează, 13 de clase în 

sistem de învăţământ de zi (6 

clase liceale, 3 clase 

postliceale și 4 clase cu profil 

profesional), organizate pentru 

357 de elevi şi 9 de clase în 

sistem de învăţământ seral, 

organizate pentru 299 elevi. 

 

 

                                            

39 Sursă: datele obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov pentru anul școlar 2019-2020 

Sursă foto: https://staticlb.didactic.ro 

https://staticlb.didactic.ro/
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Având o bogată istorie şi multiple localizări de-a lungul anilor, respectiv, în orașul 

Cisnădie din județul Sibiu (în perioada 1954 – 1961), apoi în comuna Budila din județul 

Brașov (în perioada 1961 – 1981) și 

abia apoi în comuna Prejmer din judeţul 

Braşov (din 1981 până în prezent), 

Colegiul pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 

este astăzi o şcoală europeană în plină 

ascensiune în învăţământul profesional 

şi tehnic, reprezentând o bună opțiune 

de pregătire teoretică şi practică pentru 

elevii din localitate și din împrejurimi. 

Conform Planului de acțiune al școlii, scopul colegiului este să pună la dispoziția 

elevilor oportunități de educație și instruire de înaltă calitate în domeniile agricultură,  

industrie alimentară, economic şi de comerţ-servicii, oferindu-le astfel startul necesar 

pentru integrarea socio-profesională. 

 

Obiectivele principale ale colegiului propuse în Planul de acțiune al şcolii sunt: 

 implementarea sistemului de evaluare și asigurare a calității în procesul instructiv-

educativ; 

 asigurarea educației de bază pentru toți și formarea competențelor cheie pentru 

integrarea activă în viața socială; 

 creșterea calității demersului educațional precum și a serviciilor educaționale; 

 fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării 

economice și sociale; 

 asigurarea calității managementului de parteneriat și marketing educațional; 

 îmbunătățirea bazei materiale a unității școlare. 

Sursă foto: https://revista-ferma.ro 

https://revista-ferma.ro/
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Totodată, conform aceluiaşi plan de acţiune, prioritățile majore ale colegiului 

sunt: 

 corelarea ofertei de învățământ cu nevoile de calificare; 

 asigurarea calității procesului educațional; 

 îmbunătățirea comunicării cu mediul intern și extern; 

 dezvoltarea capacității de informare și consiliere profesională; 

 reabilitarea infrastructurii și achiziționarea mijloacelor de învățământ și a 

echipamentelor didactice; 

 dezvoltarea parteneriatelor sociale pentru o formare profesională de calitate. 

 

Planurile de şcolarizare ale colegiului sunt organizate pe mai multe nivele de 

învăţământ, cuprinzând învăţământul liceal tehnologic, cu cursuri de zi şi seral, 

învăţământ profesional şi învăţământ postliceal. 

În cadrul colegiului pot fi accesate nivelurile de învățământ liceal, profesional, 

postliceal, în cadrul învățământului de zi, dar există și posibilitatea frecventării formelor de 

învățământ la seral 40.  

În cadrul învăţământului liceal şi profesional, elevii se pot înscrie la două profiluri, 

fiecare cu mai multe domenii şi specializări: 41 

 Profil „Resurse naturale și protecția mediului”:  

o Domeniul „Agricultură”, cu specializările: tehnician veterinar şi tehnician în 

agroturism (nivel 4), lucrător în agroturism, fermier montan şi horticultor (nivel 

3); 

o Domeniul „Industrie alimentară”, cu specializările: tehnician analize produse 

alimentare şi tehnician în industria alimentară (nivel 4), preparator produse din 

carne și pește; preparator produse lapte și brutar, patiser, preparator produse 

făinoase (nivel 3); 

                                            
40 Sursă: https://colegiultarabarsei.files.wordpress.com/2018/10/skmbt_50118103112470.pdf 

41Sursă:https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fcolegiultarabarsei.files.wordpress.c
om%2F2020%2F01%2Fpas-2019-25_pl-op-2019-20.docx&urp=gmail_link 

https://colegiultarabarsei.files.wordpress.com/2018/10/skmbt_50118103112470.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fcolegiultarabarsei.files.wordpress.com%2F2020%2F01%2Fpas-2019-25_pl-op-2019-20.docx&urp=gmail_link
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fcolegiultarabarsei.files.wordpress.com%2F2020%2F01%2Fpas-2019-25_pl-op-2019-20.docx&urp=gmail_link
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 Profil „Servicii”: 

o Domeniul „Comerț”, cu specializările: tehnician în activități de comerț și 

tehnician în activiăți economice (nivel 4) şi comerciant vânzător (nivel 3); 

o Domeniul „Economie”, cu specializarea: tehnician în activități economice (nivel 

4). 

 

În cadrul învăţământului postliceal, elevii pot urma profilul de „Resurse umane şi 

protecţia mediului”: domeniul „Agricultură”, cu specializarea tehnician activităţi de 

agroturism montan sau domeniul „Industrie alimentară” cu specializarea tehnician 

controlul calităţii produselor agroalimentare. 

 

În ultimii ani, colegiul a organizat și a participat la numeroase proiecte de mobilitate 

şi orientare profesională, precum şi activități extracurriculare, toate acestea fiind detaliate 

în subcapitolul 3.1.4. Proiecte, competiţii şi activităţi educaţionale. 

În satul Lunca Câlnicului, funcționează următoarele 2 unități de învățământ 42:  

 Grădinița cu program normal Lunca Câlnicului (Strada Pictor Iacob Brujan, nr. 407) 

– arondată Școlii Gimnaziale Lunca Câlnicului, în care funcționează 3 grupe cu 

program prelungit și 2 grupe 

cu program normal, organizate 

pentru 112 preșcolari;  

 Școala Gimnazială Lunca 

Câlnicului – corpurile A+B 

(Strada Principală, nr. 335), în 

care se desfășoară cursuri 

pentru învățământul primar și 

                                            

42 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Lunca Câlnicului, coroborate cu 
datele obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov pentru anul școlar 2019-2020 

Sursă foto: https://primariaprejmer.ro 
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gimnazial și corpul C (Strada Bisericii, nr. 220), în care funcționează o grupă mixtă 

de preșcolari cu program normal și se desfășoară cursuri pentru învățământul 

primar, însumând 14 clase (6 clase primare și 8 clase gimnaziale), organizate 

pentru 256 de elevi; 

 

În satul Stupinii Prejmerului nu există nicio unitate de învățământ, copiii de aici 

frecventând școlile şi grădiniţele din celelalte 2 localităţi din comună. 

 

3.1.2. Infrastructura de învăţământ 

 

Datele referitoare la infrastructura de învățământ a comunei Prejmer sunt preluate, 

în mare parte, din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), dar 

și din cadrul unităților de învățământ de pe teritoriul comunei. 

În ceea ce privește cele 2 unităţi de învățământ preșcolar din comuna Prejmer, 

situația este următoarea: 

 

Tabelul 15. Spaţiile de învăţare din unitățile de învățământ preșcolar din comuna 

Prejmer 43 

 
Grădinița cu program 

normal Prejmer 

Gradinița cu program normal 

Lunca Câlnicului 
Total 

Săli de clasă 4 4 8 

Săli funcționale 0 1 1 

Total 4 5 9 

Din punct de vedere al utilităţilor, grădinițele din comuna Prejmer au încălzire, 

curent electric, apă curentă şi telefon. Toate sălile de clasă beneficiază de mobilier 

corespunzător, iar situația instalațiilor sanitare din cadrul unităților este una bună. De 

asemenea, acestea beneficiază de resursele materiale necesare pentru desfășurarea 

activităților destinate preşcolarilor, dar și de resursele materiale necesare activităților 

personalului didactic și auxiliar.  

                                            
43 Sursă: https://www.siiir.edu.ro/carto/ 

https://www.siiir.edu.ro/carto/
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Conform datelor obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov, în cadrul 

grădinițelor din comuna Prejmer, în anul școlar 2019 - 2020, 17 preșcolari, reprezentând 

10% din numărul total al acestora, beneficiază de tichete de grădiniță. Aceste tichete 

reprezintă un stimulent educațional acordat copiilor proveniți din familii defavorizate.  

În ceea ce privește spaţiile de învăţare din cele 3 unităţi de învățământ primar, 

gimnazial și liceal din comuna Prejmer, situația este următoarea: 

 

Tabelul 16. Spaţiile de învăţare din unitățile de învățământ primar, gimnazial și 

liceal din comuna Prejmer 44 

 

 

Școala 

Gimnazială 

Prejmer 45 

Școala Gimnazială 

Lunca Câlnicului 

Colegiul pentru 

Agricultură și Industrie 

Alimentră „Țara Bârsei” 

Total 

Săli de clasă 20  15 12 47 

Laboratoare / 

cabinete școlare 
6  0 10 16 

Ateliere școlare 1 0 27 28 

Săli funcționale 9 3 2 14 

Total 36 18 51 105 

 

Din punct de vedere al utilităţilor, toate unităţile de învăţământ primar, gimnazial și 

liceal din comuna Prejmer au încălzire, curent electric, apă curentă şi telefon. Unitățile de 

învățământ beneficiază de instalații sanitare, iar sălile de clasă sunt dotate cu mobilier 

corespunzător. În plus, în cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” există şi sală de mese, bucătărie, spălătorie, 12 dormitoare și o mini-fermă.  

 

 

                                            
44 Sursă: https://www.siiir.edu.ro/carto/ coroborate cu datele obținute de la administrațiile unităților 

de învățământ; 
45 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 

https://www.siiir.edu.ro/carto/
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În cadrul acestor unităţi de învăţământ există următoarele resurse materiale:  

 În Școala Gimnazială Prejmer: 11 calculatoare, 1 ecran de proiecție, 3 proiectoare 

și 1 tablă interactivă;  

 În Școala Gimnazială Lunca Câlnicului: 4 de calculatoare utilizate de cadre 

didactice și administrație și 18 de calculatoare utilizate de către elevi; 

 În Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”: 24 de 

calculatoare utilizate de cadre didactice și administrație, 28 de calculatoare 

utilizate de către elevi şi 19 laptopuri cu licență, achiziţionate prin proiectul ROSE.  

Principalele resurse de învățare utilizate în unitățile de învățământ din comună, 

sunt cele digitale, precum: softurile educaționale, enciclopediile electronice, filme pe 

CD/DVD ori fotografii digitale.  

Dezvoltarea și întreținerea bazei materiale a Colegiului pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei” reprezintă un obiectiv prioritar al Primăriei comunei 

Prejmer, motiv pentru care sunt căutate în permanenţă surse de finanţare pentru 

îmbunătățirea bazei materiale și a resurselor educaționale în vederea alinierii unității de 

învățământ la standarde europene. În prezent sunt depuse diverse proiecte în scopul 

obţinerii unor finanţări nerambursabile prin Programul Fondului Național de Investiții 

pentru reabilitarea clădirii principale și a clădirii internatului.  

În prima jumătate a anului 2020, în contextul evoluţiei situației epidemiologice 

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi având în 

vedere instituirea şi, ulterior, prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul ţării, s-a luat 

măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, 

ceea ce a dus la necesitatea adoptării unor măsuri specifice în vederea continuării 

procesului didactic în mediul on-line. Pentru a asigura accesul echitabil și 

nediscriminatoriu la o educaţie de calitate a tuturor tuturor elevilor din comuna Prejmer la 

resurse pentru activităţile de învăţare on-line pe platformele educaţionale, respectiv, la 

conexiune de internet pentru accesarea acestora şi la terminale de lucru de tip tablete, în 

iunie 2020, primăria comunei Prejmer, a decis achiziţionarea unui număr de 1154 de 

pachete de servicii de internet pe o perioadă de 24 de luni şi tablete incluse. 
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Procedura de achiziţie s-a desfăşurat conform normelor legale în vigoare, contractul fiind 

atribuit la începutul lunii august, cu o valoare totală de 664.704,00 lei fără TVA, sumă 

asigurată din bugetul local. Comuna Prejmer a fost, aşadar, prima comuna braşoveană 

care a pus la dispoziţia tuturor elevilor tablete cu acces la internet pe o perioadă de 24 de 

luni, în vederea derulării activităţilor didactice în mediul on-line, toţi aceştia intrând în 

posesia dispozitivelor până la începerea anului şcolar. Iniţiativa de achiziţionare rapidă a 

acestor tablete cu acces la internet s-a dovedit a fi una inspirată la începerea anului 

şcolar 2020-2021, când iniţial, pe 14 septembrie, unităţile de învăţământ de pe teritoriul 

comunei au funcţionat în scenariu galben / hibrid (care presupune prezenţa la ore doar a 

elevilor din învăţământul primar şi a celor din clasele terminale, în timp ce restul elevilor 

participă la ore atât fizic, cât şi on-line), pentru ca mai apoi, în data de 11 octombrie, din 

cauza creşterii incidenţei numărului de cazuri la nivelul comunei, să funcţioneze exclusiv 

după scenariul roşu, care presupune desfăşurarea activităţilor didactice exclusiv în mediul 

on-line.  

 

3.1.3. Personal didactic 

 

Conform datelor obţinute de la unităţile de învăţământ de pe teritoriul comunei 

Prejmer, respectiv, de la Şcoala Gimnazială Prejmer, Şcoala Gimnazială Lunca Câlnicului 

şi Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentră „Țara Bârsei”, în anul şcolar 2019-

2020, în cadrul acestora activează un număr total de 111 de cadre didactice. Tabelul de 

mai jos redă distribuţia cadrelor didactice pe nivelurile de învăţământ, precum şi gradul de 

încărcare al acestora, calculat în funcţie de numărul de elevi menţionat în tabelul de mai 

jos.  
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Tabelul 17. Structura personalului didactic din unităţile de învăţământ din comuna 

Prejmer, în anul 2019-2020 46  

 

 

Număr cadre 

didactice 
Procent 

Personal didactic în învăţământul preşcolar 10 9% 

Gradul de încărcare a unei educatoare (nr.copii / cadru didactic) 18,9 

Personal didactic în învăţământul primar 24 21,5% 

Gradul de încărcare a unei învăţatoare (nr.elevi / cadru didactic) 17,5 

Personal didactic în învăţământul gimnazial 40 36% 

Gradul de încărcare a unui profesor gimnaziu (nr.elevi / cadru didactic) 7,3 

Personal didactic în învăţământul profesional, 

liceal şi postliceal 
37 33,5% 

Gradul de încărcare a unui profesor liceu (nr.elevi / cadru didactic) 17,7 

Total 111 100% 

 

Situaţia calificării cadrelor didactice, conform datelor obținute de la unitățile de 

învățământ din comuna Prejmer, este redată în tabelul de mai jos: 

Tabelul 18. Calificarea personalului didactic din unităţile de învăţământ din comuna 

Prejmer, în anul școlar 2019 – 2020 

 
Școala Gimnazială 

Prejmer 47 

Școala 

Gimnazială 

Lunca Câlnicului 

48 

Colegiul pentru 

Agricultură și 

Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” 49 

TOTAL 

 Număr Procent Număr Procent Număr Procent 

Cadre didactice cu 

doctorat 
0 0% 0 0% 4 11% 4 

                                            

46 Sursă: datele obținute de la administrațiile unităților de învățământ de pe teritoriul comunei 
Prejmer și datele obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov 

47 Sursă: datele obținute de la  Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 
48 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Lunca Câlnicului 
49 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” 
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Cadre didactice cu 

gradul I 
16 38% 12 37,5% 19 51% 47 

Cadre didactice cu 

gradul II 
10 24% 5 15,5% 3 8% 18 

Cadre didactice cu 

definitivat 
12 28,5% 8 25% 6 16% 26 

Cadre didactice fără 

definitivat 
4 9,5% 6 19% 5 14% 15 

Personal didactic 

necalificat 
0 0% 1 3% 0 0% 1 

Total 42 100% 32 100% 37 100% 111 

 

 

Tabelul 19. Alte caracteristici ale personalului didactic din unităţile de învăţământ din 

comuna Prejmer, în anul școlar 2019 - 2020 

 

Școala 

Gimnazială 

Prejmer 50 

Școala 

Gimnazială Lunca 

Câlnicului 51 

Colegiul pentru Agricultură 

și Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” 52 

 Număr Procent Număr Procent Număr Procent 

Cadre didactice calificate 42 100% 31 97% 37 100% 

Cadre didactice navetiste 

(care domiciliază în altă 

localitate decât şcoala în 

care lucrează) 

30 71% 23 72% 29 78% 

Cadre didactice nou 

venite în şcoală 
5 12% 12 37,5% 4 11% 

Total 42 100% 32 100% 37 100% 

                                            
50 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer  
51 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Lunca Câlnicului 
52 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” 
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3.1.4. Proiecte, competiţii şi activităţi educaţionale 

 

a) Proiecte educaţionale 

 

 Proiectele „Erasmus+” (2014-2019) 53  

În perioada 2014-2019, Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara 

Bârsei” a participat anual la proiectele internaţionale de mobilitate Erasmus+, având, în 

decursul anilor, şcoli partenere din diferite ţări, precum Italia, Spania, Bulgaria, Franţa, 

Turcia, Finlanda, Ungaria, Portugalia, Olanda.  

În cadrul celor aproximativ 6 proiecte Erasmus+ derulate în perioada 2014-2019, 

elevii colegiului au putut participa la schimburi de experienţă şi stagii de practică în cadrul 

şcolilor partenere din alte ţări. Scopul acestor stagii de mobilitate şi practică a fost de a 

dezvolta anumite competenţe cheie ale elevilor, precum cele sociale şi civice, TIC şi cele 

interculturale, precum şi de a familiariza cadrele didactice cu alte instrumente şi tehnici de 

predare-învăţare-evaluare.   

 

 Proiectul „JOBS” (2012-2017) 54  

Proiectul „Job Orientation Training for Businesses and Schools”, tradus ca 

„Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli” a fost dezvoltat de Ministerul 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, Centrul Național pentru 

Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic și Centrul de Proiecte Internaționale în 

domeniul Educației din cadrul Universității Pedagogice din Zurich. Scopul proiectului a 

constat în pregătirea elevilor din ultimii ani de învățământ obligatoriu (clasele VII-VIII și IX-

X) în vederea adoptării și aplicării celor mai potrivite decizii personale în alegerea 

viitorului parcurs educațional și profesional.  

                                            

53 Sursă: https://colegiultarabarsei.wordpress.com/prezentare-proiect-erasmus-spania/ 

54 Sursă: https://colegiultarabarsei.wordpress.com/jobs/ 

https://colegiultarabarsei.wordpress.com/prezentare-proiect-erasmus-spania/
https://colegiultarabarsei.wordpress.com/jobs/
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În acest sens, din grupul ţintă al proiectului au făcut parte inclusiv elevi din clasele 

a IX-a ale colegiului, profesori din cadrul colegiului şi diferiţi agenţi economici. În cadrul 

proiectului au fost introduse noi metode de învățare centrate pe elev, noi conținuturi ale 

materialelor de lucru și suport metodologic pentru profesori. Cu ajutorul profesorilor și 

vizitelor la agenții economici colaboratori, elevii au fost ajutați să conştientizeze realităţile 

pieţei muncii, să îşi însuşească diferite noţiuni legate de angajare şi practicarea unor 

meserii, să îşi identifice propriile puncte tari şi slabe, să descopere profesiile care 

corespund intereselor lor şi își formeze şi dezvolte competenţele necesare practicării 

acestora. În urma implementării acestui proiect, au fost diversificate serviciile de orientare 

şi consiliere profesională oferite de şcoală, iar elevii colegiului au dobândit noi abilităţi de 

explorare şi planificare a carierei, ceea ce a dus la îndeplinirea scopului proiectului. 

 

 Proiectul „Greenovation Challenge” (2014-2016) 55  

Proiectul bilateral de educaţie ecologică „Greenovation Challenge: Dezvoltarea 

competenţelor tinerilor pentru inovare în dezvoltarea durabilă” a fost derulat în perioada 

mai 2014 – aprilie 2016, de Junior Achievement România, în parteneriat cu Ungt 

Entreprenørskap Sogn og Fjordane (Norvegia) și Asociația Romontana, fiind finanțat prin 

granturile SEE (Spațiul Economic European) 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România. 

Proiectul a avut ca scop formarea conştiinţei ecologice și atitudinilor tinerilor pentru 

o mai bună utilizare a resurselor de mediu, precum şi dezvoltarea competențelor acestora 

de a participa în mod activ și a contribui în calitate de cetățeni și viitori profesioniști/ 

antreprenori la valorificarea sustenabilă a patrimoniului natural și cultural din zonele 

montane. 

Beneficiarii acestui proiect au fost 950 de elevi de liceu, cu vârste cuprinse între 15 

și 19 ani şi 50 de profesori de liceu, din zonele montane din România și Norvegia. Elevii 

din grupul ţintă au beneficiat de o experienţă educaţională participativă pentru 

                                            

55 Sursă: https://colegiultarabarsei.files.wordpress.com/2016/05/greenovation_challenge_raport-
diseminare.pdf 

https://colegiultarabarsei.files.wordpress.com/2016/05/greenovation_challenge_raport-diseminare.pdf
https://colegiultarabarsei.files.wordpress.com/2016/05/greenovation_challenge_raport-diseminare.pdf
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sustenabilitate și managementul inteligent al resurselor, având acces gratuit la materiale 

de învăţare, iar profesorii au beneficiat de materiale gratuite şi training pentru a facilita 

modulele educaţionale din proiect. 

Competiţia pentru inovaţie în domeniul sustenabilităţii de mediu s-a derulat în 3 

etape: etapa locală, în care echipele de elevi au realizat propuneri de proiecte, cele mai 

bune fiind selectate pentru etapa naţională; etapa naţională, în care echipele finaliste au 

transmis pe o platformă on-line propuneri extinse pentru rezolvarea problemelor 

identificate şi etapa internaţională, la care, în urma unor interviuri în limba engleză, au 

fost selectaţi participanţii pentru evenimentele bilaterale Greenovation Camps, în cadrul 

cărora, echipe mixte de elevi, împreună cu experţi voluntari, au lucrat împreună pentru a  

rezolva teme de dezvoltare durabilă și a găsi soluții sustenabile la provocări din domeniul 

protecției mediului, dezvoltării durabile și energiei. 

Elevii Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” au  făcut 

parte din grupul ţintă al acestui proiect, realizând, sub coordonarea profesorilor, proiectul 

„Călătorind prin Prejmer”, prin intermediul căruia au dorit să promoveze potenţialul 

natural, istoric, cultural şi turistic al Prejmerului, cu scopul unei creşteri economice a 

zonei. Pentru aceasta, elevii au participat la diverse excursii şi vizite de documentare la 

Cetatea Prejmerului, unde au colectat informaţii despre istorie şi tradiţii şi la Rezervaţia 

Naturală „Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer”, unde au studiat flora și condiţiile de 

mediu, din perspectiva realizării unui turism ecologic. 

Proiectul „Călătorind prin Prejmer” realizat de elevii Colegiului pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei” a fost inițial promovat în cadrul liceului, apoi la nivel 

local, prin sesiuni de prezentare la bibliotecile școlare, prin intermediul presei locale și al 

rețelelor de socializare, echipa de elevi ai colegiului devenind astfel una dintre echipele 

finaliste „Greenovation Challenge” la etapa națională din anul 2016. 
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 Proiectele „Leonardo DaVinci” (2002-2014) 56 

 

Proiectele „Leonardo DaVinci” sunt proiecte care se desfășoară în cadrul nivelelor 

de învățământ preuniversitar și care abordează educația și formarea profesională, atât a 

elevilor, cât și a profesorilor. Aceste proiecte sunt realizate pentru a sprijini participanții la 

activitățile de formare să dobândească cunoștințe, aptitudini și calificări în vederea 

dezvoltării personale și profesionale.  

În cadrul acestor proiecte sunt sprijinite activitățile care abordează formarea 

continuă, stagiile practice, cooperarea între instituțiile de educație și operatorii economici, 

educația non-formală și informală, practicile inovatoare bazate pe TIC, precum și 

activitățile care stimulează învățărea limbilor străine. 

Printre beneficiarii acestor proiecte internaționale s-au numărat și elevii Colegiului 

pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”. În acest sens, în perioada 2002 – 

2014, elevii colegiului au participat, alături de elevii școlilor partenere din Franța, Italia, 

Danemarca, Ungaria și Marea Britanie, anual la astfel de proiecte. 

În cadrul acestor proiecte desfășurate, elevii participanți au dobândit competențe 

în domenii precum: agroturism, amenajări peisagistice, utilizarea echipamentelor și 

utilajelor moderne în exploatații agricole, viticultură, agrement, panificație și industria 

cărnii, dar și în anteprenoriat. 

De asemenea, cele 12 proiecte derulate în perioada 2002-2014, au oferit diferite 

oportunităţi de schimburi de bune practici, constând în efectuarea diverselor stagii 

profesionale de către elevi în diferite întreprinderi agricole din Europa şi în partajarea unor 

practici şi metode inovative de formare profesională continuă pentru profesori. 

 

 

                                            

56 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului de Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 
Bârsei” 
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 Proiectul „Hai la școală” (2010-2011) 57  

Școlile din comuna Prejmer au participat alături de şcolile din alte 37 de comunități 

la proiectul „Hai la şcoală!“, derulat în perioada 2010-2011 de către UNICEF, în 

parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene, ONG-

urile Holt, CRIPS, Centrul Educaţia 2000+, Agenţia „Împreună” şi Alianţa Civică a 

Romilor, cu scopul de a diminua absenteismul, abandonul şcolar şi de a ajuta copiii să 

finalizeze învăţământul obligatoriu. 

Acţiunile proiectului s-au desfăşurat pe 3 niveluri: la nivel familial, au avut loc 

acţiuni de conştientizare a importanţei educaţiei şi de formare a competenţelor parentale; 

la nivelul unităţilor de învăţământ au avut loc acţiuni de furnizare de echipamente şi 

rechizite şi de formare a cadrelor didactice, pentru a transforma şcoala într-un loc mai 

primitor pentru copii; iar la nivel de comunitate au avut loc acţiuni de formare a unor 

mediatori şcolari, dar şi de implicare a personalului medical, asistenţilor sociali şi 

autorităţilor locale în probelmatica combaterii abandonului şcolar. 

Potrivit unui studiu de evaluare a proiectului, după primul an de implementare, în 

perioada 2010-2011, 60% dintre copii cu risc de abandon școlar au continuat să 

frecventeze școala, îmbunătățindu-și prezența școlară, iar rata abandonului școlar a 

scăzut cu aproximativ 15-40% față de cifrele înregistrate în anii anteriori. 

Proiectul a avut un impact asupra şcolilor şi comunităţii în general, conducând la: 

creşterea capacităţii directorilor de şcoală de a preveni şi a reduce cauzele şcolare ale 

abandonului şi absenteismului, consolidarea capacităţii profesorilor de a-şi adapta 

metodele de predare la nevoile copiilor cu risc, creşterea capacităţii mediatorilor şcolari 

de a aplica metode de prevenire şi reducere a abandonului şi a absenteismului, creşterea 

gradului de conştientizare a importanţei educaţiei în rândul părinţilor şi şcoli mai 

primitoare şi mai prietenoase, cu echipamente şi materiale didactice adecvate. 

 

                                            

57 Sursă: https://www.unicef.ro/media/privind-in-trecut-privind-in-viitor/campania-pentru-
participarea-scolara-%E2%80%9Ehai-la-scoala/ 

https://www.unicef.ro/media/privind-in-trecut-privind-in-viitor/campania-pentru-participarea-scolara-%E2%80%9Ehai-la-scoala/
https://www.unicef.ro/media/privind-in-trecut-privind-in-viitor/campania-pentru-participarea-scolara-%E2%80%9Ehai-la-scoala/
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 Programul „Școală și comunitate” (2008-2010) 58  

Programul „Şcoală şi comunitate: Model de intervenţie în comunităţile cu copii 

rămaşi acasă” a fost implementat în perioada 2008-2010 de către Fundația Soros 

România în comunităţile rurale care se confruntă cu fenomenul copiilor rămaşi acasă, ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, respectiv în următoarele 3 comune: 

comuna Glimboca din județul Caraș Severin, comuna Marginea din județul Suceava și 

comuna Prejmer din judeţul Braşov. 

În cadrul programului a fost elaborat un ghid, adresat școlilor care lucrează cu 

copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, autorităţilor locale din 

comunităţile cu incidenţă crescută a migraţiei parinţilor, dar şi organizaţiilor 

nonguvernamentale şi altor actori interesaţi de acest fenomen. 

Dintre şcolile alese din cele 3 

comune a făcut parte şi Şcoala Gimnazială 

Prejmer, la nivelul căreia a fost creat un 

grup local de lucru din care au făcut parte: 5 

cadre didactice, 2 părinţi, 1 psiholog şcolar, 

1 facilitator comunitar. 

În cadrul programului, fiecare din 

cele trei şcoli a primit un grant pentru a 

dezvolta o acţiune la nivel de şcoală, în 

primul rând, şi, în al doilea rând, la nivel de 

comunitate, dedicată copiilor rămaşi acasă 

şi familiilor lor. Principalele categorii de 

activităţi derulate s-au axat pe consilierea 

copiilor rămaşi acasă şi pe dezvoltarea 

abilităţilor de viaţă ale acestora, ţinând cont de aptitudinile şi preferinţele specifice 

                                            

58 Sursă: https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=FBC1FAFE-

DC68-D802-A25F77E0EB83C65A  

 

Sursă foto: https://cdiprejmer.blogspot.com 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=FBC1FAFE-DC68-D802-A25F77E0EB83C65A
https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=FBC1FAFE-DC68-D802-A25F77E0EB83C65A
https://cdiprejmer.blogspot.com/
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fiecăruia. Pentru elevii participanţi la proiect au fost organizate şi 2 tabere: Tabăra de 

educaţie prin aventură, realizată în 2008 în Masivul Straja, la care au participat 45 de 

elevi şi 3 profesori şi Tabăra de lucru dedicată dezvoltării unui club pentru copii şi tineri, 

realizată în 2009 la Cota 1400, la care au participat 20 de elevi şi 3 profesori. 

Proiectul desfășurat în comuna Prejmer și-a dorit să aducă activități extrașcolare 

pentru ocuparea timpului liber al copiilor cu situații familiale dificile, în special pentru cei 

cu părinți plecați în străinătate sau pentru cei care provin din familii monoparentale. La 

nivel local, proiectul a inclus o serie de activități precum: Școala părinților, Săptămâna 

toleranței, Hai să facem teatru!, cu sub-activitățile: cerc de desen, competiții sportive, cerc 

de literatură, cerc de teatru, reproducerea costumelor lui Shakespeare. De acest proiect 

au beneficiat în mod direct 50 de elevi și, în mod indirect, peste 200. 

La fel ca și în celalate comunități implicate, și în comuna Prejmer s-a încercat 

asocierea activităților proiectului cu tradițiile și evenimentele locale, astfel că în cadrul 

proiectului desfășurat aici, s-a cuprins și evenimentul principal al comunei, Fasching-ul – 

Festivalul Clătitelor. Astfel, copiii din echipa de teatru formată în cadrul proiectului, 

„Discipolii lui Shakespeare”, dar și cei din echipa deja existentă, care joacă scenete scrise 

de Ion Luca Caragiale, au urcat pe scenă în cadrul festivalului, au expus munca lor, și-au 

înfrânt emoțiile și și-au etalat talentul. 

În urma desfășurării activităților și sub-activităților proiectului, grupul de elevi 

implicat și-a dezvoltat abilități de lucru în echipă, un grad mai mare de toleranță, a 

manifestat un interes sporit față de școală și și-a promovat activitățile și rezultatele în 

rândul membrilor comunității. Relația cu membrii comunității s-a îmbunătățit prin 

participarea unui număr însemnat dintre aceștia la activitățile derulate, demonstrând 

astfel necesitatea continuării unui astfel de proiect care să aducă în prim-plan 

comunicarea strânsă dintre școală și comunitate.  
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 Proiectele „Comenius” (2000-2007) 59  

În perioada 2000-2007, Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară „Ţara 

Bârsei” a participat la 7 proiecte internaţionale „Comenius”, având ca scop îmbunătațirea 

calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor 

străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și 

inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale.  

În cadrul acestor proiecte, finanţate de către Comisia Europeană prin Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 

au fost implicaţi elevi, cadre didactice, părinți, diferite asociații non-guvernamentale 

locale, precum şi parteneri din alte ţări, precum Franţa, Germania, Austria şi Italia. 

Câteva dintre temele proiectelor „Comenius” derulate au fost: cetăţenia europeană; 

grădina ecologică; patrimoniul istoric, cultural și ambiental al noii realități europene; 

precum şi diverse stagii de mobilitate şi schimb de experienţe. Elevii implicați în cadrul 

acestor proiecte au avut posibilitatea să își demonstreze capacitățile, să pună în aplicare 

cunoștințele asimilate şi au învățat să lucreze în echipă, iar profesorii care au participat la 

stagiile de mobilitate şi-au perfecţionat metodologia de predare-învăţare-evaluare non-

formală, ceea ce a dus la îmbunătățirea procesului didactic şi a performanțelor elevilor 

lor. 

 

Alte proiecte derulate în cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară „Țara Bârsei” sau la care unitatea de învățământ a participat, sunt 60: 

 Proiectul „REPERE– Reușită școlară prin reducerea absenteismului și a 

abandonului școlar, participare la activități de învățare în vederea finalizării 

liceului  și promovării examenului de bacalaureat”, finanţat prin programul 

ROSE, schema de granturi pentru licee, având ca scop principal creșterea 

motivației elevilor  pentru finalizarea liceului, în vederea facilitării accesului la piața 

                                            

59 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului de Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 
Bârsei” 

60 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 
„Țara Bârsei” 
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muncii sau la învățământul terțiar, prin participarea la activități de învățare cu efect 

sinergic, complementarea celor curente, este în derulare începând din anul 2017 

până în prezent, finalizarea acestuia fiind estimată pentru anul 2021; 

 Proiectul „Școala de unde pot deveni cineva”, desfășurat în parteneriat cu 

Fundația World Vision și Fundația Româno-Americană, în anul 2019; 

 Proiectul „Susținem învățământul preuniversitar agricol”, în cadrul căruia 

colegiul a participat la întâlnirile organizate în Galați,  Hunedoara și Călărași, în 

anul 2019; 

 Proiectul „HUB EDUCAŢIONAL pentru promovarea tradițiilor și 

meșteșugurilor locale”, a fost finanţat prin prin GAL – Curbura Carpaților, măsura 

M3.3, în anul 2018; 

 Proiectul de colaborare școlară în Europa prin intermediul TIC „Etwinning”, 

derulat în anul 2018, în parteneriat cu Archaexplo şi a constat în lansarea unei 

platforme de comunicare, colaborare și schimb de informații, destinată personalului 

didactic ce activează în școlile europene participante; 

 Proiectul „Învață, aplică și dezvoltă propria afacere”, desfășurat în anul 2018, 

în parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Asociația „Complex Didactic 

Ferma Animalelor – Țara Bârsei”, a avut ca scop creșterea motivației elevilor 

pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul agriculturii și a constat în realizarea 

unor vizite de studiu la ferme de creștere a animalelor, la unități de procesare a 

cărnii și la unități de desfacere și promovare a produselor agricole, astfel încât 

elevii să poată cunoaște întregul lanț valoric al unui produs; 

 Proiectul „Liceul, pol de dezvoltare a competențelor anteprenoriale”, 

desfăşurat în anul 2018; 

 Proiectul „Eco-Atitudine” s-a desfășurat în anul 2018 şi a constat în activități de 

protecţie a mediului înconjurător, prin acțiuni de informare şi de selectare a 

deșeurilor, inclusiv colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice 

vechi sau defecte și a bateriilor și acumulatorilor portabili uzați; 

 Proiectul „Centrul Social de Zi „Țara Bârsei””, a fost finanţat prin GAL – 

Curbura Carpaților, măsura M3.4, în anul 2017; 
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 Proiectul „Liceele Agricole – HUB-uri locale pentru devoltarea fermelor mici 

și mijlocii”, desfășurat în perioada 2015-2018, în parteneriat cu Fundația 

Româno-Americană, Junior Achievement România, Fundația CIVITAS pentru 

societatea civilă, World Vision România, Centrul pentru Educație Economică și 

Dezvoltare din România, Centrul Român pentru Politici Europene şi alte 8 licee 

agricole; 

 Proiectul „Un fermier cu școală”, desfășurat în anul 2017, în parteneriat cu ONG 

Țara Bârsei Prejmer, prin programul World Vision România;  

 Proiectul „Knowledge transfer training on dairy farm management”, 

desfășurat în perioada 2016-2017, în parteneriat cu Ambasada Olandei la 

București și Cownexxion Olanda; 

 Proiectul „Străbunici de praf”, cuprins în Calendarul Activităților Educative 

Județene, derulat în perioada 2016–2017; 

 Proiectul „Copiii prejmereni, buni samariteni”, desfășurat prin Strategia 

Națională de Acțiune Comunitară, în perioada 2016-2017; 

 Proiectul „Călătorind prin Prejmer”, cuprins în Calendarul Activităților 

Educaționale Județene, derulat în perioada 2016-2017; 

 Proiectul „JA România – Educație antreprenorială”, desfășurat în perioada 

2015-2017; 

 Proiectul „De la Liceu la Fermă”, desfășurat în parteneriat cu Fundația CIVITAS 

pentru societatea civilă, Filiala Cluj-Napoca, în anul 2016; 

 Proiectul „Elevul de azi, fermierul de mâine”, finanţat prin POSDRU şi 

desfășurat în parteneriat cu World Vision România, în perioada 2014-2015. 

 

b) Concursuri și competiţii şcolare 

 

În cadrul școlilor prejmerene au loc, în fiecare an școlar, concursuri și competiții cu 

diverse tematici, prin care se pun în valoare cunoștințele elevilor și sunt premiate 

performanțele acestora. Câteva dintre acestea, însoţite de rezultatele elevilor Școlii 
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Gimnaziale Prejmer și ale Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 

Bârsei” sunt prezentate mai jos 61: 

 Sesiunea de comunicări știintifice, nivel local, organizată la Școala Gimnazială 

Hărman în data de 9 mai 2019, la care elevii au obținut premiul I și premiul II la 

secțiunea prezentare PowerPoint cu tema „Ziua independenței”; premiul I la 

secțiunea cunoștințe generale și premiile I, II și III la secțiunea desen artistic; 

 Sesiunea de comunicări științifice, nivel județean, organizată în mai 2019, la 

care a fost obținută o mențiune la secțiunea prezentare PowerPoint; 

 Competiția de dansuri populare ,,Comoara Etno”, organizată în aprilie 2019, la 

care elevii colegiului au obținut locul III; 

 Olimpiada interdisciplinară tehnologii – agricultură, creșterea animalelor, 

faza naţională, organizată în aprilie 2019 la Bacău, la care un elev al colegiului a 

obținut locul III l; 

 Competiții sportive, organizate în aprilie 2019, la care elevii participanți din cadrul 

colegiului au obținut locul I la rugby tag și locul II la pentatlon; 

 Concursul ,,Made for Europe”, etapa judeţeană, organizat în martie 2019, la 

care elevii colegiului au obținut locurile II și III; 

 Concursul de teatru istoric Muzeul Casa Mureșenilor, organizat în 23 ianuarie 

2019, la care a fost obținut premiul III pe județ pentru cei 9 elevi din clasele V-VIII 

de la Școala Gimnazială Prejmer care au interpretat piesa „Pagini de cronică. 

Domnia lui Al. I. Cuza”; 

 Sesiunea de comunicări științifice, nivel local, organizată la Colegiul pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”, în data de 23 ianuarie 2019, a 

care elevii au obținut 2 premii I la secțiunea prezentare PowerPoint cu tema „Cuza 

și simbolurile naționale și Cuza și Academia Română”; premiul II la secțiunea 

concurs de cunoștințe generale și premiile II, III și mențiune la secțiunea desen 

artistic; 

                                            

61 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer și de la Administrația 
Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 
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 Competiţia „O zi fără absențe” s-a desfășurat în anul 2018 şi a avut ca scop 

combaterea absenteismului şcolar; 

 Concursul Muzeul Civilizației Urbane Brașov, organizat în 6 decembrie 2018, la 

care a fost obținută mențiunea III pe județ; 

 Sesiunea de comunicări științifice, nivel local, File de Istorie. Centenarul 

Marii Uniri, organizată în anul 2018, la care au participat elevi și profesori de la 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”, Şcoala 

Gimnazială Prejmer, Școala Gimnazială Lunca Câlnicului, Școala Gimnazială Teliu 

și Școala Gimnazială Hărman, elevii Școlii Gimnaziale Prejmer obţinând: 1 premiu 

I; 1 premiu II; 1 premiu III și 1 mențiune, premiul I la concursul de cunoștințe 

generale, precum şi 2 premii de originalitate; 

 Festivalul Național Concurs Dor de Folk, organizat în 24 noiembrie 2018, la 

care elevii clasei a V-a au obținut locul III pe țară, la secțiunea interpretare. 

 

c) Evenimente şi activităţi şcolare 

 Ziua dedicată lui Mihai Eminescu (15 ianuarie) 62 

An de an, în luna ianuarie, în școlile din comuna Prejmer este sărbătorit marele 

poet român, Mihai Eminescu. În data de 15 ianuarie, elevii Școlii Gimnaziale Prejmer, 

sunt antrenați în diverse activități de comemorare a poetului, precum recitarea poeziilor şi 

poveştilor sale şi realizarea unor expoziţii sau spectacole.  

 

 Ziua Micii Uniri (24 ianuarie) 63 

Elevii Școlii Gimnaziale Prejmer participă an de an la competiții și concursuri cu 

tematică istorică de Ziua Micii Uniri. Astfel, în 2019, pe 23 Ianuarie, la Muzeul Casa 

Mureșenilor a avut loc festivitatea de premiere a concursului de teatru istoric dedicat 

Unirii Principatelor Române – 24 Ianuarie 2019.  

                                            

62 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 

63 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 
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Cu aceași ocazie, la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 

Bârsei” a avut loc sesiunea de comunicări științifice „File de istorie”. 

 

 Fasching – Sărbătoarea clătitelor (înainte 

de Postul Paștelui, luna februarie) 

Organizarea anuală a celui mai important şi 

reprezentativ eveniment al comunităţii prejmerene, 

respectiv, „Fasching – Sărbătoarea Clătitelor”, este  

realizată inclusiv cu ajutorul școlilor prejmerene. 

Elevii școlilor prejmerene, coordonați de cadrele 

didactice, participă activ la acest eveniment, 

realizând diferite momente artistice precum: 

parada măștilor, dansuri, cântece şi piese de 

teatru. 

 

 

 Ziua Internațională a Educației (5 octombrie) 64 

În fiecare an, pe data de 5 octombrie se sărbătorește Ziua Mondială a Educației, 

Cu ocazia acestui eveniment, elevii școlilor prejmerene, sub coordonarea profesorilor, 

realizează diferite activități care aduc în prim plan rolul educației, precum: vizite educative 

și documentare, discuții libere sau dezbateri.  

 

 Zilele Recoltei (octombrie) 

Anual, în luna octombrie, Primăria și Consiliul Local Prejmer, împreună cu diverşi 

parteneri, precum Asociația Crescătorilor de Animale Agro-Zoo Prejmer, Asociația 

Femina Prejmer, Serviciul de Cultură Tradițională Brașov, Parohia Bisericii Evanghelice 

Prejmer, Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” și școlile 

gimnaziale din Prejmer și Lunca Câlnicului organizează evenimentul „Zilele Recoltei”, ca 

                                            

64 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

https://www.facebook.com/
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prilej pentru promovarea tradițiilor și produselor locale. Elevii şcolilor prejmerene, 

coordonați de cadrele didactice, participă activ la acest eveniment, realizând diferite 

momente artistice sau participând la diferite ateliere de creaţie. 

 

 Ziua Internațională a Toleranței (16 noiembrie) 65 

Sărbătorirea Zilei Internaționale a Toleranței are la bază conștientizarea demnităţii, 

egalităţii de şanse și respectului reciproc între oameni.  

Cu ocazia acestei zile, pe data de 16 noiembrie a fiecărui an, în școlile prejmerene 

au loc activități educative îndreptate împotriva excluziunii și către dezvoltarea capacității 

tinerilor de a accepta diversitatea lingvistică, culturală și etnică. În această manieră, elevii 

sunt învățați că diferențele nu trebuie să fie pretext pentru conflicte, ci motive de 

îmbogățire a culturii personale. 

 

 Ziua Națională (1 decembrie) 

Elevii din școlile prejmerene sărbătoresc anual Ziua Naţională, fiind antrenați în 

diverse serbări tematice, concursuri și activități, precum și în momente artistice realizate 

în colaborare cu diverși artiști locali. 

 

 Evenimente de Crăciun 

Tradițiile și obiceiurile de iarnă sunt 

practicate în toate colțurile țării, aducând 

laolaltă membrii comunităţilor și punând 

accent pe calitaţi precum bunătatea şi 

generozitatea. Copiii sunt, de cele mai multe 

ori, cei mai entuziaști participanţi ale acestor 

obiceiuri de Crăciun, dând dovadă de 

inocență, bunătate și implicare. În spiritul 

                                            

65 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 

Sursă foto: https://mitropolia-ardealului.ro 

https://mitropolia-ardealului.ro/
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Crăciunului, în fiecare școală din comuna Prejmer sunt organizate anual, alături de părinți 

și profesori, serbări tematice, activități culturale și alte momente artistice, desfășurate la 

diferite instituții de pe teritoriul comunei. 

 Alte evenimente şi activităţi şcolare  

o Organizarea evenimentului „5 minute de lectură”, cuprins în Calendarul 

Activităților Educaționale Județene, derulat din 2015 până în prezent; 

o  Participare la activităţile cuprinse în proiectul „Atelier tradițional de 

meșteșuguri”, desfășurat în parteneriat cu ONG Țara Bârsei Prejmer şi derulat 

din 2015 până în prezent; 

o Participare la activităţile cuprinse în proiectul „Generația în mișcare”, 

desfășurat în parteneriat cu Fundația PRAIS şi derulat din 2014 până în prezent; 

o Participare la simpozionul „Împreună în Europa”, organizat în anul 2019 de 

către Colegiul Economic Buzău; 

o Participare la expoziția liceelor agricole „Agriplanta”, organizată în anul 2019 

la Fundulea, județul Călărași; 

o Participare la „Târgul liceelor”, desfășurat în anul 2019 în cadrul Brașov 

Business Park; 

o Participare în cadrul programului educaţional „Erasmus+ K229 – Scene of 

MusEUm”, desfăşurat în anul 2019; 

o Participare la activităţile de ecologizare din cadrul proiectelor „Let’s do it” și 

„ERA”, desfășurate în anul 2018. 

 

d) Programe educaţionale 

 

 

d.1) Programe speciale de învățare 

 

 Programe pentru elevi cu CES 

Educația integrată respectă dreptul copiilor cu CES (Cerințe Educative Speciale) 

de a avea acces la sistemul de învățământ de masă, oferindu-le un climat favorabil 
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dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a personalității acestora. Copiii cu CES sunt 

copii care suferă de deficiențe mintale, senzoriale, fizice și neuromotorii, tulburări de 

limbaj, tulburări emoționale sau comportamentale sau deficiențe multisenzoriale, care le 

îngreunează procesul de învățare și de dezvoltare. În acest sens, cerințele educative ale 

acestor copii sunt speciale, fiecare dintre ei având particularități individuale de dezvoltare, 

învățare și relaționare.  

Conform datelor obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov, situaţia 

elevilor cu CES înscrişi în unitățile de învățământ din comuna Prejmer, în perioada 2016-

2019, este redată în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 20. Numărul elevilor cu CES din unităţile de învăţământ de pe teritoriul 

comunei Prejmer, în perioada 2016-2019 66 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Frecvenţă Procent Frecvenţă Procent Frecvenţă Procent 

Școala Gimnazială Prejmer 25 92,5% 18 82% 23 82% 

Colegiul pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 
0 0% 1 4,5% 1 3,5% 

Școala Gimnazială Lunca Câlnicului 2 7,5% 3 13,5% 4 14,5% 

TOTAL 27 100% 22 100% 28 100% 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în perioada 2016-2019, 

numărul elevilor cu CES înscriși în unitățile de învățământ din comuna Prejmer a scăzut 

iniţial cu 18,5% în anul școlar 2017-2018 față de anul școlar anterior, urmând ca în anul 

şcolar 2018-2019 acest număr să crească din nou cu 27% faţă de anul precedent. 

De asemenea, se poate observa că, în fiecare an școlar din perioada 2016-2019, 

cei mai mulți elevi cu CES au fost înscriși în cadrul Școlii Gimnaziale Prejmer, în timp ce 

numărul cel mai redus al acestora este regăsit în cadrul Colegiului pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei”. 

                                            
66 Sursă: date obținute de la Inspectoratele Şcolare Județene Brașov pentru perioada 2016-2019 
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Şcolile din comuna Prejmer asigură aşadar integrarea copiilor cu CES în 

învăţământul de masă, maximizându-le, prin intermediul programelor speciale de 

învăţare, posibilitățile de dezvoltare, în funcție de aptitudinile și interesele acestora.  

 

 Programe pentru combaterea abandonului școlar și părăsirii timpurii a 

școlii 

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii constă în încetarea frecventării 

școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 

obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului 

de studii început. 

Cauzele abandonului școlar și ale părăsirii timpurii a școlii pot fi multiple, ţinând fie 

de inadaptarea elevului, din motive de dificultăți de învățare, lipsa motivației școlare, 

provenienţa din medii sociale sărace, lipsa unui model educațional în familie, fie de 

inadaptarea unității de învățământ la diferiţi factori socio-profesionali, culturali sau 

economici, respectiv, de lipsa de adaptare a programelor şcolare la situaţia concretă a 

elevilor şi a actualei pieţe a locurilor de muncă.  

Efectele abandonului școlar și ale părăsirii timpurii a școlii sunt unele deosebit de 

grave, cei care abandonează școala neavând nici calificarea profesională și nici formarea 

morală și civică, indispensabile integrării socio-profesionale şi economice. De asemenea, 

cei care abandonează sau părăsesc timpuriu sistemul de învățământ au probleme în a-şi 

găsi locuri de muncă, devenind, în mare parte, fie viitori șomeri, fie, în cel mai bun caz, 

muncitori necalificați, cu o situaţie economică incertă. 

Conform datelor obținute de la Inspectoratul Școlar Județean Brașov, situaţia 

elevilor care au părăsit timpuriu școala, din unitățile de învățământ din comuna Prejmer, 

în perioada 2016-2019, este redată în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 21. Numărul elevilor care au părăsit timpuriu școala din unităţile de învăţământ 

de pe teritoriul comunei Prejmer, în perioada 2016-2019 67 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Frecvenţă Procent Frecvenţă Procent Frecvenţă Procent 

Școala Gimnazială Prejmer 12 100% 0 0% 27 100% 

Colegiul pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 
0 0% 0 0% 0 0% 

Școala Gimnazială Lunca Câlnicului 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 12 100% 0 100% 27 100% 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în perioada 2016-2019, 

numărul elevilor care au abandonat şcolile din comuna Prejmer a fluctuat, începând cu 

12, în anul şcolar 2016-2017, ajungând la 0 în anul școlar 2017-2018 și crescând la 27, 

respectiv, cu 125% în anul școlar 2018-2019 faţă de anul 2016-2017. 

De asemenea, se poate observa că, în fiecare an școlar din perioada 2016-2019,  

singura școală de pe teritoriul comunei în care s-a înregistrat acest fenomen de abandon 

școlar, este Școala Gimnazială Prejmer. 

În şcolile din comuna Prejmer sunt derulate diferite programe de prevenţie a 

abandonului şcolar, având ca scop identificarea acelor elevi care riscă, la un moment dat, 

să abandoneze studiile și găsirea unor soluţii optime pentru a le oferi acestora șanse la 

educație. Soluţiile vizează acțiuni de monitorizare şi prevenție precum şi programe de tip 

„a doua şansă”. 

Ca acţiune de prevenţie a fenomenului de abandon şcolar şi părăsire timpurie a 

şcolii, în şcolile din comuna Prejmer sunt derulate inclusiv programe de asistenţă 

                                            
67 Sursă: date obținute de la Inspectoratele Şcolare Județene Brașov pentru perioada 2016-2019 
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psihopedagogică personalizate pentru toți elevii înscriși în ciclul de învățare primar și 

gimnazial, inclusiv activităţi de dezvoltare personală, consiliere şi orientare în carieră. 68 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” dispune de un 

cabinet de consiliere școlară în cadrul căruia, atât elevii, cât și părinții acestora pot 

beneficia de activităţi de asistenţă psihopedagogică pentru rezolvarea problemelor, 

prevenţia absenteismului şi abandonului şcolar, precum şi de consiliere şi orientare în 

carieră, prin corelarea factorilor personali şi de mediu cu actualele cerinţe profesionale. 

 

Având în vedere faptul că abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii reprezintă 

un fenomen problematic atât la nivel educațional, cât și la nivel socio-profesional și 

economic, sistemul de învățământ a trebuit să dispună de soluții care să modereze 

impactul acestuia asupra întregului ecosistem al societății.  

Astfel, în cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 

din comuna Prejmer a fost creat un program de studii de tipul cursurilor la seral, care se 

adresează tinerilor și adulților de diferite vârste, care nu și-au finalizat studiile liceale prin 

obţinerea unei diplome de bacalaureat. Cursurile la seral se desfășoară după-amiază, 

pentru a nu interfera cu activitățile profesionale și familiale în care un adult este în mod 

normal angrenat. În cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 

Bârsei” din Prejmer sunt organizate 9 clase în sistem de învăţământ seral, la care sunt 

înscrişi în total un număr de 299 de beneficiari.  

 

d.2) Oportunități de formare profesională continuă 

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă procesul de dezvoltare 

profesională și evoluție în carieră, pe baza căruia, acestea îşi formează noi competenţe şi 

le perfecţionează pe cele existente, lucru care duce la care îmbunătăţirea activităţii lor 

didactice și, implicit, a performanțelor elevilor lor.  

                                            

68 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 
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Principalele tipuri de programe de formare profesională continuă adresate cadrelor 

didactice sunt: programele de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și 

didactice; programele de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării 

învățământului; cursurile de pregătire și susținere a gradelor didactice; programele de 

conversie profesională şi studiile corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței.  

Fiind preocupate în permanenţă de calitatea procesului de predare-învăţare-

evaluare, cadrele didactice din şcolile prejmerene beneficiază de oportunități de formare 

profesională, atât prin accesarea programelor oferite de Casa Corpului Didactic Brașov 

(CCD) Brașov, precum și prin diferite proiecte derulate și parteneriate încheiate cu alte 

instituţii.  

Astfel, în ultimii ani, cadrele didactice din şcolile prejmerene au urmat diferite 

cursuri de formare continuă organizate: prin proiecte finanţate din fonduri europene 

(Proiectul Phare TVET de reformă a Învățământului Profesional și Tehnic); de instituții de 

învățământ superior; de CCD Brașov, precum și de alți furnizori de cursuri de pregătire 

pentru adulți. De asemenea, cadrele didactice din şcolile prejmerene au participat și la 

diferite stagii de formare, derulate în cadrul unor proiecte internaţionale de mobilitate şi 

schimb de bune practici, precum cele din cadrul programelor Leonardo DaVinci și 

Erasmus+. 69 

 

d.3) Parteneriate şcolare 

Pentru a spori atractivitatea procesului educaţional, inclusiv prin mijloace de 

educaţie nonformală şi pentru a oferi elevilor posibilitatea de a pune în practică 

cunoştinţele dobândite, de a participa la concursuri, competiţii şi schimburi de experienţe, 

şcolile din comuna Prejmer au încheiat în ultimii ani, numeroase parteneriate mai mult 

sau mai puţin formale cu diferite instituţii. 

                                            

69 Sursă: datele obținute de la Administrația Şcolii Gimnaziale Prejmer şi a Colegiului pentru 
Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 
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Școala Gimnazială Prejmer a încheiat parteneriate cu instituţii, precum: Muzeul 

de Istorie Brașov, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Casa Mureșenilor, Teatrul „Albinuțele” 

Brașov, Dispensarul comunei Prejmer, Primăria și Consiliul Local Prejmer și Postul local 

de Poliție Prejmer. 70 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” are, de 

asemenea, numeroși parteneri, instituții de stat, asociaţii sau diferiţi membrii ai societăţii 

civile, prin intermediul cărora elevii beneficiază de multiple şi diverse resurse 

educaționale, de consiliere privind orientarea în carieră, precum şi de protecție și 

siguranță. 71 

În sprijinul dezvoltării aptitudinilor personale și educaționale ale elevilor, Colegiul 

pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” a încheiat o serie de parteneriate 

internaţionale cu școli din Italia, Spania, Franța, Turcia, Finlanda, Ungaria, Portugalia, 

Olanda, Danemarca, Ungaria și Marea Britanie, în cadrul proiectelor internaționale de 

mobilitate, derulate în cadrul programelor Erasmus+, Leonardo DaVinci și Comenius. 

De asemenea, în ultimii ani, elevii colegiului au participat la diferite proiecte de 

educație non-formală, organizate la nivel local, cu ajutorul unor parteneri, precum: ONG 

Țara Bârsei, Fundația PRAIS, Fundația Româno-Americană, Junior Achievement 

România, Fundația CIVITAS pentru societatea civilă, World Vision România, Centrul 

pentru Educație Economică și Dezvoltare din România, Centrul Român pentru Politici 

Europene și alte licee agricole din țară. 

Pentru a sprijini elevii care frecventează învăţământul profesional, Colegiul pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” a încheiat parteneriate cu importante  

companii private, precum filialele judeţene ale hyper-market-urilor Carrefour și Selgros, 

dar şi cu cu diverși operatori economici locali, precum pensiuni, restaurante, sere, în 

scopul realizării stagiilor de practică de către elevi şi diversificării ofertei educaţionale 

specifice învăţământului dual. Învățământul dual are la bază o relație de parteneriat între 

                                            

70 Sursă: datele obținute de la Administrația Școlii Gimnaziale Prejmer 

71 Sursă: datele obținute de la Administrația Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 
„Țara Bârsei”  



   99 

     

 

 

unitatea de învățământ și compania care are nevoie de forță de muncă, și care este 

dispusă să ofere elevilor pregătire practică și ajutor financiar sub forma burselor, urmând 

ca aceştia, după finalizarea studiilor, să poată deveni angajații companiei respective.   

Astfel, în cadrul specializărilor de învățământ profesional dual, elevilor li se oferă 

posibilitatea realizării stagiilor de practică în cadrul unor companii importante. Acest lucru 

este extrem de important deoarece, în cadrul acestui sistem de învățământ, practica are 

un rol esențial, putând să ocupe un procent de până la 60% din curriculă. Odată cu 

finalizarea studiilor, absolventul primeşte o calificare profesională și poate avea un loc de 

muncă asigurat în cadrul companiei în cadrul căreia a realizat stagiul de practică.  

În plus, pentru a contribui la pregătirea elevilor din ultimii an de învățământ liceal, 

în vederea adoptării și aplicării celor mai potrivite decizii personale în alegerea viitorului 

parcurs educațional și profesional, în cadrul colegiului s-a desfășurat proiectul JOBS, 

realizat în parteneriat cu diferite companii private. În cadrul acestui proiect, elevii au 

deprins competenţele necesare căutării şi aplicării pentru un loc de muncă, au intrat în 

contact direct cu angajații companiilor și și-au putut stabili obiective pe termen mediu și 

lung cu privire la propriul traseu profesional. 

În aceeași idee de sprijinire a alegerii asumate a unui traseu profesional, important 

de amintit este și parteneriatul încheiat de colegiu cu Agenția Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă pentru a facilita participarea reprezentanților agenției la orele de 

Orientare școlară și profesională şi, astfel, pentru a oferi elevilor, informaţii referitoare la 

legislaţia muncii, piaţa locală a locurilor de muncă, precum şi oportunităţi sporite de 

căutare şi ocupare a unui loc de muncă și oportunități de cunoaștere a legislației muncii. 

Nu în ultimul rând, unul dintre cele mai importante parteneriate încheiate de şcoală 

este chiar cel cu părinții elevilor, acesta realizându-se formal prin intermediul Comitetul de 

părinți. Principalele tematici abordate în cadrul acestuia se referă la organizarea 

concursurilor şi olimpiadelor şcolare; recompensarea elevilor cu rezultate deosebite; 

organizarea serbărilor şi a altor evenimente şcolare și menţinerea şi dezvoltarea bazei de 

resurse materiale, în sprijinul unei desfaşurări optime a activităților instructiv-educative din 

școală.  
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3.1.5. Investiţii în infrastuctura de învăţământ 

 

Principalele investiţii realizate în ultimii ani de autorităţile publice locale în 

infrastuctura de învăţământ din comuna Prejmer: 72 

 Construire Şcoala cu clasele I-IV şi Grădiniţa în Lunca Câlnicului Sat: 

investiţia a fost realizată în perioada 1999-2002, cu finanțare obținută prin 

Programul Guvernamental derulat de Ministerul Educației și Banca Mondială şi 

cofinanţare din bugetul local. Investiţia, în valoare totală de 1.284.027 lei,  a 

constat în lucrări de construire clădire tip P, cu clase, hol, oficii, cancelarie, grupuri 

sanitare și realizare instalații interioare, lucrări de amenajare a terenului, respectiv, 

curte exterioară, împrejmuire și acces, și lucrări de realizare a branșamentelor la 

rețelele de utilități; 

 Reabilitare Şcoala Gimnazială Prejmer: au fost realizate mai multe investiții, în 

valoare totală de 5.329.723 lei, în perioadele 2003-2007 şi 2015-2017, din 

fondurile bugetului local. În perioada 2003-2005 a fost modernizată sala de sport a 

clădirii, constând în lucrări de: reabilitarea acoperișului, fațadelor, tâmplăriei 

exterioare, holurilor, vestiarelor și grupurilor sanitare. În perioada 2005-2007 au 

fost realizate lucrări de modernizare, reparaţii capitale și extindere a clădirii în care 

funcţionează clasele V-VIII, constând în: reabilitare acoperiș cu șarpantă, fațade 

exterioare și interioare, tâmplărie exterioară și interioară, instalații interioare și 

exterioare, branșamente la rețelele de utilități, dotare cu mobilier specific în clase 

și laboratoare. În perioada 2015-2017, a fost amenajat un teren de sport 

multifuncțional şi dotat cu echipament sportiv și au fost realizate amenajări 

exterioare și împrejmuiri (2015-2017); 

 Construire corp nou pentru clasele I-IV în Școala Gimnazială Prejmer: 

investiţia a fost realizată în perioada 2006-2007, cu finanțare obținută prin 

Programul Guvernamental derulat de Ministerul Educației și Banca Mondială, și cu 

cofinanțare din bugetul local. Investiţia, în valoare totală de 1.200.000 lei, a constat 

în lucrări de construire clădire cu 2 etaje, cu clase, holuri, oficii, cancelarie, grupuri 

                                            

72 Sursă:  http://www.primariaprejmer.ro/despre/educatie/ și datele obținute de la Primăria comunei 
Prejmer 

http://www.primariaprejmer.ro/despre/educatie/
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sanitare, realizare instalații interioare, lucrări de amenajare mansardă, scară 

interioară, acoperiș cu șarpantă, precum și lucrări de realizare a branșamentelor la 

rețelele de utilități; 

 Construire Grădiniță în Lunca Câlnicului Colonie: investiţia a fost realizată în 

perioada 2009-2010, cu finanțare obținută prin Programul Guvernamental derulat 

de Ministerul Educației și Banca Mondială și cu cofinanțare din bugetul local. 

Investiţia, în valoare totală de 1.120.546 lei, a constat în lucrări de constuire clădire 

cu 1 etaj, cu săli de clasă, sală de mese, bucătărie, hol, oficiu, grupuri sanitare, 

casa scărilor, lucrări de amenajare a terenului, respectiv, curte exterioară, 

împrejmuire și acces, și lucrări de realizare a branșamentelor la rețelele de utilități; 

 Realizarea sistemelor de încălzire centralizată a tuturor unităţilor de 

învăţământ de pe teritoriul comunei s-a făcut etapizat, investiţiile având o 

valoare totală de 4.263.810,96 lei, cu finanţare obţinută din fonduri externe şi 

cofinanţare din bugetul local. Valorile acestor investiţii pentru fiecare unitate de 

învăţământ în parte sunt următoarele: Şcoala Gimnazială Prejmer - 2.472.946,62 

lei; Şcoala Gimnazială Lunca Câlnicului – 258.700,97 lei; Colegiul pentru 

Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei’’ – 225.374,15 lei; Grădiniţa Lunca 

Câlnicului sat – 159.575,88 lei şi Grădiniţa Lunca Câlnicului Colonie – 147.213,33 

lei; 

 Reabilitare Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Publică „Ţara 

Bârsei’’ Prejmer: de-a lungul anilor şi până în 2018, au fost realizate mai multe 

investiţii, în valoare totală de 5.127.659 lei, cu finanțare obținută prin Programul 

Phare, și cu cofinanțare din bugetul local. Iniţial, au fost realizate lucrări de 

reabilitare a clădirii colegiului şi a clădirii internatului și cantinei, în valoare de 

3.070.096 lei. Au fost apoi reabilitate clădirile atelierelor și dotate cu echipamente 

specifice, valoarea acestei investiţii fiind de 1.363.075 lei. A urmat investiţia de 

reabilitare a clădirii fermei didactice și de realizare a împrejmuirilor, în valoare de 

484.488 lei. La final, în anul 2018, a fost amenajat un teren de sport 

multifuncțional, valoarea acestei investiţii fiind de 210.000 lei; 

 Achiziţie pachete servicii de trafic lunar de date mobile cu tablete incluse 

pentru desfaşurarea activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de 
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învăţământ din comuna Prejmer, judeţul Braşov: investiţia în valoare de 

664.704,00 lei fără TVA a fost realizată în august 2020, din bugetul local şi a 

constat în achiziţionarea unui număr de 1154 pachete de servicii de internet pe o 

perioadă de 24 luni şi tablete incluse, pentru toţi elevii din unităţile de învăţământ 

de pe teritoriul comunei, în vederea desfăşurării activităţilor didactice în mediul on-

line, în contextul pandemiei de coronavirus. 

 

În prezent, Primăria comunei Prejmer implementează proiectul „Reabilitare, 

modernizare și dotare grădiniță Prejmer”, cu finanțare obținută prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii 

Educaționale, Obiectivul specific 10.1 ‐ Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului, Apelul dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar. 

Proiectul a cărui valoare totală este de 3.952.113,68 lei, a fost demarat în iulie 2016 şi 

urmează a fi finalizat în octombrie 2021. Obiectivul general al proiectului constă în 

creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii pentru copiii din comuna 

Prejmer prin facilitarea accesului la infrastructura educațională la standarde europene. 

Obiectivele specifice constau în: reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii 

Grădiniței Prejmer cu o suprafață desfășurată de 1190 mp și dotarea cu echipamente și 

materiale didactice moderne; creșterea eficienței energetice a clădirii la clasa A prin 

reabilitarea termică și diminuarea consumului de utilități la nivelul clădirii reabilitate și 

modernizate; şi asigurarea accesului la servicii educaționale de calitate superioară pentru 

un număr de 100 copii de vârstă preșcolară din comuna Prejmer. Ca urmare a 

implementării proiectului sunt preconizate următoarele rezultate: o clădire grădiniță cu 

suprafața construită de 421.00 mp și suprafața desfășurată cu mansardă de 1190.00 mp, 

reabilitată și modernizată; 1 set de dotări pentru clădirea reabilitată; 475 mp spații verzi și 

un loc de joacă exterior amenajate; 358 mp alei acces amenajați; 1 platformă de gunoi 

amenajată; 1 împrejmuire reabilitată; 1 set de dotări pentru amenajările exterioare clădirii 
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achiziționat; şi capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin ‐ 

preșcolar ‐ 80, din care: fete – 46 și băieți ‐ 34. 73 

Pe teritoriul comunei Prejmer, se are în vedere și amenajarea unei creșe, cu o 

suprafatață aproximativă de 550 mp, formată din: 2 săli pentru 2 grupe de câte maxim 15 

copii; 1 vestiar filtru; 1 x 2 grup sanitar nediferențiat pe sexe pentru fiecare grupă de copii; 

1 sală de jocuri multifuncțională; încăperi destinate personalului de educație și îngrijire: 1 

vestiar, 1 birou, 1 cabinet medical și 1 izolator, 1 grup sanitar. Vor fi proiectate și spații de 

oficiu primire și distribuire alimente în sistem de catering / spălătorie, uscătorie, depozit 

rufe curate și depozit rufe murdare. 

Viitoarea creșă va funcţiona în cadrul Centrului Social Multifuncțional, spaţiul 

destinat acesteia fiind complet separat și independent de celelalte spații din clădire și 

având intrare separată. În cadrul acestui centru urmează să se desfășoare și activitatea 

serviciilor sociale pentru minori, tineri și adulți, dar și activitatea unor O.N.G.-uri locale. 

Investiţia „Construire Centru Social Multifuncțional” are o valoare totală de 1,2 

milioane de euro şi se află în prezent în etapa de elaborare a PUZ-ului și a SF-ului. 74 

Totodată, pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de învăţământ, în prezent 

sunt elaborate documentațiile tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare Școală 

Gimnazială Lunca Câlnicului Colonie, inclusiv lucrări de eficentizare energetică, 

amenajare curte, teren de sport și sală de sport”. 75 

 

De asemenea, în perioada 2018-2019, Primăria comunei Prejmer a solicitat 

finanțare pentru următoarele proiecte, în scopul dezvoltării infrastucturii de învăţământ 

de pe teritoriul comunei: 76 

 Construirea și / sau înființarea unei grădinițe cu profil sportiv, amenajarea și 

dotarea acesteia, în satul Stupinii Prejmerului: prin intermediul Programului 

                                            

73 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/proiect-reabilitare-modernizare-si-dotare-gradinita-
prejmer/ 

74 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-
elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf 

75 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
76 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/proiect-reabilitare-modernizare-si-dotare-gradinita-prejmer/
http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/proiect-reabilitare-modernizare-si-dotare-gradinita-prejmer/
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf
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„gROwth – investim în copii, investim în viitor” și a Fondului de Dezvoltare 

Instituțională; 

 Reabilitare, modernizare și dotare Colegiu pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer: prin intermediul Programului Național de 

Construcții de Interes Public sau Social – CNI SA; 

 Modernizarea și extinderea (inclusiv dotarea) fermei didactice Colegiul „Țara 

Bârsei” Prejmer: prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, 

submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică. 

 

 

3.2. Sănătate 

 

3.2.1. Unităţi sanitare 

 

Tabelul 22. Evoluţia numărului de unităţi sanitare din comuna Prejmer în perioada 

2013-2018 77 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cabinete medicale de 

familie 
5 5 5 5 5 5 

Dintre care private 0 0 5 5 5 5 

Cabinete stomatologice 1 1 1 1 1 1 

Dintre care private 1 0 1 1 1 1 

Farmacii (private) 3 3 4 4 4 4 

Puncte farmaceutice 

(private) 
1 0 0 0 0 1 

                                            
77 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, coroborate cu datele disponibile pe 
site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, http://www.cnas.ro/ 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://www.cnas.ro/
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După cum se observă din tabelul de mai sus, numărul de unităţi sanitare de pe 

teritoriul comunei Prejmer nu a crescut foarte mult în perioada 2013-2018, singura 

diferenţă sesizată fiind la nivelul farmaciilor, al căror număr a evoluat de la 3 la 4.  

Conform datelor din bazele de date Tempo On-line ale Institutului Național de 

Statistică, coroborate cu datele disponibile pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate, în prezent, în satul Prejmer sunt înregistrate 4 cabinete de medicină de familie, 

care funcționează în cadrul Dispensarului Uman Prejmer, 1 cabinet stomatologic şi 3 

farmacii, iar în satul Lunca Câlnicului sunt înregistrate 1 cabinet de medicină de familie şi 

1 farmacie. De asemenea, există 2 puncte de recoltare de analize, care aparțin Policlinicii 

de Diagnostic Rapid ,,Medlife”, clinică privată din municipiul Brașov. 

Cel mai apropiat spital, împreună cu cea mai apropiată staţie de ambulanţă sunt la 

17 km distanţă, respectiv, în municipiul Braşov, la Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Brașov. 

 

3.2.2. Personal medico-sanitar 

 

Tabelul 23. Evoluţia personalului medico-sanitar din comuna Prejmer în perioada 

2013-2018 78 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medici de familie 5 5 5 5 5 5 

Dintre care privaţi 0 0 5 5 5 5 

Medici stomatologi 4 4 1 1 1 2 

Dintre care privaţi 4 3 1 1 1 2 

Farmacişti (privaţi) 2 5 4 5 5 6 

Personal sanitar mediu 4 6 5 8 8 7 

Dintre care privaţi 0 0 5 8 8 7 

                                            
78 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, coroborate cu datele disponibile pe 
site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, http://www.cnas.ro/ 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://www.cnas.ro/
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După cum se observă din tabelul de mai sus, personalul medico-sanitar care 

activează în unităţile sanitare de pe teritoriul comunei Prejmer a fluctuat în perioada 

2013-2018, după cum urmează: numărul farmaciştilor a crescut de la 2 la 6, numărul 

personalului sanitar mediu a crescut de la 4 la 7, în timp ce numărul medicilor stomatologi 

a scăzut de la 4 la 2.  

Conform datelor din bazele de date Tempo On-line ale Institutului Național de 

Statistică, coroborate cu datele disponibile pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate, în prezent, în satul Prejmer activează 4 medici de familie şi 2 medici 

stomatologi, în timp ce în satul Lunca Câlnicului activează 1 medic de familie. Totodată, 

pe teritoriul comunei Prejmer, activează 6 farmacişti şi 7 persoane încadrate ca personal 

sanitar mediu. 

3.2.3. Servicii de medicină veterinară 

 

În cadrul comunei Prejmer sunt oferite și servicii de medicină veterinară în cadrul 

următoarelor structuri: 

 1 cabinet veterinar; 

 1 farmacie veterinară; 

 1 Centru Veterinar din cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară „Țara Bârsei” 

Centrul Veterinar din cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară 

„Țara Bârsei” 79 este primul de acest tip care activează în cadrul unui liceu. Având în 

vedere specializările care se regăsesc în cadrul colegiului, o astfel de resursă de educație 

este esențială în vederea oferirii unei baze educaționale complete elevilor.  

Centrul Veterinar este organizat după cum urmează:  

 Sală de curs dotată cu mijloace moderne de predare și învățare, care oferă elevilor 

dotările materiale necesare la nivel european; 

                                            
79 Sursă: https://colegiultarabarsei.wordpress.com/inaugurare/  

https://colegiultarabarsei.wordpress.com/inaugurare/
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 Clinica veterinară modernă dotată cu instrumentar și 

aparatură modernă, în cadrul căreia se desfășoară orele de 

pregătire practică; 

 Ferma didactică în cadrul căreia elevii deprind 

competenţe referitoare la creșterea și exploatarea animalelor, 

dar și noțiuni despre patologia acestora. 

 

În cadrul Centrului Veterinar, elevii își desfășoară orele 

de pregătire practică, sub atenta supervizare a profesorilor, 

stabilind  diagnosticul animalelor, realizând mici intervenții 

chirurgicale, precum și acţiunile terapeutice necesare 

vindecării acestora. De asemenea, în anul 2018 în cadrul 

centrului a avut loc o campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor fără stăpân. 

 

3.2.4. Investiții în infrastructura serviciilor medicale și veterinare 

 

Pe teritoriul comunei Prejmer, au fost realizate în ultimii ani diverse lucrări în 

infrastructura din domeniul sanitar-veterinar, vizând 2 obiective de investiţii.  

Investiţiile privind „Reabilitarea 

Dispensarului Uman Prejmer” au avut loc 

în perioada 2008-2012 și în 2016 și au fost 

realizate din fondurile Bugetului Local, 

valoarea totală a acestora fiind de 979.900 

lei. În cadrul acestui obiectiv, au fost 

realizate următoarele tipuri de lucrări:  

 lucrări de reabilitare a acoperișului 

cu șarpantă;  

 lucrări de reabilitare a fațadelor 

exterioare;  

Sursă foto: https://www.facebook.com 

Sursă foto: 

https://www.facebook.com 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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 lucrări de realizare a instalaţiilor termice și a branșamentelor la rețelele de gaze 

naturale, apă potabilă și canalizare menajeră;  

 lucrări de realizarea a grupurilor sanitare de la etajul clădirii.  

Investiţiile la acest obiectiv vor continua în anul 2020, cu următoarele lucrări: 

reabilitarea subsolului, prin realizarea branşamentelor la rețeaua de apă potabilă şi 

canalizare şi prin realizarea unui dren pentru preluarea apelor freatice şi reabilitare 

parterului şi etajului 1 al clădirii, respectiv, a holurilor, spațiilor sanitare, geamurilor şi 

ușilor.80 

De asemenea, în prezent sunt elaborate documentațiile tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţie de creare a unui Centru de Permanenţă pe teritoriul 

comunei Prejmer. 81 

Investiţiile aferente obiectivului Centru Veterinar din cadrul Colegiului pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” au fost finanţate cu fonduri de la Bugetul 

Local, ISJ Brașov și externe (programul Phare) şi au vizat urmatoarele lucrări: 

 lucrări de reabilitare clădire fermă didactică şi realizare împrejmuire, în valoare de 

484.448 lei; 

 dotarea clinicii veterinare cu aparatura şi instrumentarul necesar stabilirii  

diagnosticului animalelor, realizării de mici intervenții chirurgicale, precum și 

desfaşurării acţiunilor terapeutice necesare vindecării acestora. 

De asemenea, în anul 2019, a fost elaborat şi depus un proiect pentru 

Modernizarea şi extinderea fermei didactice, prin programul PNDR 2014-2020, 

măsura 7. 

 

 

                                            

80 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

81 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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3.3. Servicii sociale 

 

În legătură cu informaţiile referitoare la serviciile medicale, prezentate în capitolul 

anterior, un prim aspect al acestui capitol prezintă situaţia copiilor din comuna Prejmer 

spitalizaţi în cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov în anul 2019 şi a mamelor internate 

cu aceştia, redată conform tabelului de mai jos: 

Tabelul 24. Situaţia copiilor din comuna Prejmer spitalizaţi în cadrul Spitalului Clinic de 

Copii Braşov, în anul 2019 şi a mamelor internate cu aceştia 82 

 Frecvenţă Procent 

Total copii spitalizați 119 100% 

Mame internate cu copii 66 55% 

Mame minore 2 3% 

Mame fără CNP 1 1,5% 

Evidență copii și mame asistență socială 43 23% 

Copii abandonați în spital 0 0% 

Coroborând datele prezentate în acest tabel cu cele din tabelul nr. 4, conform 

cărora populaţia comunei Prejmer cu vârste de sub 20 ani este de 2361 locuitori, reiese 

faptul că 5% din copiii şi tinerii cu vârste sub 20 de ani din comuna Prejmer au fost 

spitalizaţi în cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov în anul 2019, procentul fiind unul 

destul de mare. Tot din tabelul de mai sus reiese că doar în puțin peste jumătate din 

mamele acestor copii şi tineri, respectiv, 55%, au ales să se interneze alături de 

aceştia, deși atât legislația, cât și condițiile unității sanitare respective, permit spitalizarea 

minorilor alături de un aparținător. 

                                            
82 Sursă: date obținute de la Spitalul Clinic de Copii Brașov 
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Tot legat de situația mamelor din comuna Prejmer internate cu copiii lor în cadrul 

Spitalului Clinic de Copii Brașov în anul 2019 (N = 66), se poate observa că 3% dintre 

acestea sunt, la rândul lor, minore și 1,5% nu au documente de identitate / CNP. 

De asemenea, conform datelor consemnate în tabelul de mai sus, se observă că 

aproape un sfert (23%) din totalul copiilor și al mamelor internate cu aceştia au 

beneficiat de serviciile de asistență socială din cadrul spitalului. Nu în ultimul rând,  

se poate observa că pe durata spitalizării, niciun copil nu a fost abandonat de mama sa în 

cadrul unităţii sanitare, rata de abandon fiind de 0%, ceea ce este un lucru îmbucurător. 

 

3.3.1. Furnizori de servicii sociale 

 

 

Conform Listei furnizorilor de servicii sociale acreditați în baza Legii nr. 197/2012, 

actualizată în octombrie 2020, în cadrul comunei Prejmer există următorii furnizori 

acreditați de acordare a serviciilor sociale: 83 

 Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Prejmer; 

 Fundația Casa Mea; 

 Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”  

 

Totodată, conform Listei de servicii sociale licenţiate în baza Legii nr. 197/2012, 

actualizată în octombrie 2020, pe teritoriul comunei Prejmer există următoarele 6 servicii 

sociale licenţiate: 84 

 Serviciile sociale publice, de tip centre de zi pentru copii ,,Centrul social de zi 

pentru copii” (cod 8891 CZ-C-II) şi ,,Centrul social de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă pentru adolescenţi” (cod 8891 CZ-C-VI), 

ambele licenţiate în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al primăriei 

comunei Prejmer şi furnizate în localitatea Prejmer; 

                                            
83 Sursă: http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/09102020_Furnizori.pdf     
84Sursă: http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/x09102020_Servicii_Sociale.pdf  

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/09102020_Furnizori.pdf
http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/x09102020_Servicii_Sociale.pdf
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 Serviciul social public, de tip centru de zi pentru familie cu copii ,,Centrul 

social de zi pentru consiliere şi sprijin părinţi – copii Prejmer” (cod 8899 CZ-

F-I), licenţiat în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al primăriei comunei 

Prejmer şi furnizat în localitatea Prejmer; 

 Serviciul social public, de tip centru de zi pentru persoane vârstnice ,,Centrul 

social de zi pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor Prejmer” (cod 8810 CZ-

V-II), licenţiat în cadrul Compartimentului de asistenţă socială al primăriei comunei 

Prejmer şi furnizat în localitatea Prejmer; 

 Serviciul social public, de tip centru rezidenţial pentru copii în sistemul de 

protecție specială „Casa de tip familial Peter Pan din cadrul Complexului de 

Servicii Săcele” (cod 8790 CR-C-I), licenţiat în  cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi furnizat în localitatea Lunca 

Câlnicului; 

 Serviciul social privat, de tip centru rezidenţial pentru copii în sistemul de 

protecție specială „Casa de tip familial Casa Mea” (cod 8790 CR-C-I), licenţiat 

în cadrul Fundaţiei Casa Mea şi furnizat în localitatea Prejmer. 

 

În continuare vor fi prezentate principalele instituţii care prestează servicii sociale 

pe teritoriul comunei Prejmer, atât furnizorii acreditaţi în baza Legii nr. 197/2012, cât şi 

alte organizaţii neacreditate, precum şi serviciile sociale oferite de către acestea. 

 

a) Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Prejmer 

 

Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Prejmer are rolul 

de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și 

a oricăror altor persoane aflate în nevoie, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora. 
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Conform HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Prejmer, atribuţiile compartimentului de 

asistenţă socială din cadrul primăriei, sunt următoarele 85: 

 Atribuţii în domeniul beneficiiilor de asistenţă socială: 

o asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 

asistență socială; 

o pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat, realizează 

colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru 

plăți și inspecție socială; 

o verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului 

la măsurile de asistență socială; 

o întocmește dispoziții de acodare / respingere sau, după caz, de modificare / 

suspendare / încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și 

le prezintă primarului pentru aprobare; 

o comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt 

îndreptățiti, potrivit legii; 

o urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și 

persoanele îndeptățite la beneficiile de asistență socială; 

o efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc 

de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii 

comunității și, în funcție de situațiile constatate, propune măsuri adecvate în 

vederea sprijinirii acestor persoane; 

o realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială 

administrate; 

o participă la elaborarea și fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea 

beneficiilor de asistență socială; 

o îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

                                            
85 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Atribuţii în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale 

o elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile 

locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen 

mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 10 ani, pe care o propune spre 

aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia; 

o elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local, 

care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile 

sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de 

contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare; 

o inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau 

comunități; 

o identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au 

generat situațiile de risc de excluziune socială; 

o realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

o propune primarului, în condițiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-

public și public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale; 

o propune înființarea serviciilor sociale de interes local; 

o colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, 

furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică 

serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia; 

o monitorizează și evaluează serviciile sociale; 

o elaborează și implementrează proiecte cu finanțare națională și internațională în 

domeniul serviciilor sociale; 

o elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în 

conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora; 

o asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației 

privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile; 
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o furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor 

cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 

o asigură formarea continuă de asistenți personali, evaluează și monitorizează 

activitatea acestora în condițiile legii; 

o sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat 

potrivit prevederilor art. 113, alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în 

aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

o planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, 

în vederea creșterii performanței personalului care acordă servicii sociale; 

o colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele 

diferitelor categorii de beneficiari; 

o sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România, cu 

modificările ulteriaore; 

o îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

În ceea ce priveşte beneficiile de asistenţă socială, conform datelor obținute de 

la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, numărul beneficiarilor 

plăților sociale, din comuna Prejmer, în luna decembrie a anului 2019, este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

 

Tabelul 25. Numărul beneficiarilor plăților sociale, din comuna Prejmer, în luna 

decembrie 2019 86 

 Frecvenţă Procent 

Beneficiari alocații pentru susținerea familiei 61 3% 

Beneficiari ajutor social pentru persoane cu venit minim garantat 28 1,5% 

Beneficiari alocații de stat pentru copii 1641 88,5% 

Beneficiari indemnizații pentru creșterea copiilor 69 4% 

                                            
86 Sursă: date obținute de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov 
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Beneficiari stimulente inserție pentru creșterea copiilor 53 3% 

Total 1852 100% 

După cum se poate observa din tabelul nr. 24, în luna decembrie a anului 2019, la 

nivelul comunei Prejmer, a fost înregistrat un număr total de 1852 de plăți sociale, 

beneficiarii acestora reprezentând aproximativ 17% din populația comunei. În ceea ce 

privește tipurile de plăți sociale acordate, se observă că cele mai multe sunt alocațiile de 

stat pentru copii, acestea reprezentând 88% din totalul plăților sociale acordate. 

De asemenea, pentru anul 2019, conform HCL nr. 4/07.02.2019, s-a hotărât 

acordarea unui număr de 15 ajutoare sociale pentru asistenți personali pentru 

persoanele cu handicap grav, care au nevoie de însoțitori. 

Tot în domeniul ajutoarelor sociale, trebuie menţionate şi locuinţele sociale puse 

la dispoziţia persoanelor sărace, cu venituri insuficiente, de către Primăria comunei 

Prejmer. Acestea sunt localizate  în cadrul Centrului de Găzduire Temporară pentru 

Adulți din satul Prejmer și în cadrul celor 2 blocuri de nefamiliști din satul Lunca 

Câlnicului.  

 

Figura 4. Distribuția plăților sociale din comuna Prejmer, în funcție de tipologia acestora, 

în luna decembrie 2019 
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Centrul Social de Zi 

Pentru acordarea serviciilor de asistență și protecție pentru minori, pentru tineri. 

adulţi şi persoane vârstnice, la nivelul comunei Prejmer, s-a înființat un Centru Social de 

Zi. Acest centru se află în subordinea Consiliului Local al comunei Prejmer și 

funcționează sub coordonarea Compartimentului cu atribuții de asistență socială din 

cadrul Primăriei Prejmer.  

În cadrul Centrului Social de Zi sunt furnizate 4 tipuri de servicii sociale 

licenţiate, respectiv: centrul social de zi pentru copii, centrul social de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru adolescenţi, centrul social de zi 

pentru consiliere şi sprijin părinţi şi centrul social de zi pentru persoane vârstnice ,,Casa 

Bunicilor”. 

Serviciul social ,,Centrul social de zi pentru copii Prejmer” a fost înfiinţat prin 

HCL nr. 2 din 31.01.2006 şi, în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare actualizat în 2020 87, scopul furnizării acestui serviciu constă în prevenirea 

abandonului și instituționalizării copiiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de 

îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă, orientare școlară și profesională. În vederea atingerii acestui scop sunt 

desfășurate totodată și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau 

reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copiii. 

Beneficiarii acestui serviciu social sunt: 

un număr minim de 40 de copii cu vârste 

de 6 – 14 ani, aflați în situații de risc de 

separare de familiile lor, aşa cum sunt 

acestea definite de art. 120 din Legea 

272/2004 republicată, respectiv, în una 

dintre următoarele situaţii:  familie 

monoparentală; familie cu venituri 

                                            
87 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Regulament-serviciul-social-Centrul-Social-

de-Zi-pentru-Copii-Prejmer.pdf  

Sursă foto: https://bzb.ro 

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Regulament-serviciul-social-Centrul-Social-de-Zi-pentru-Copii-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Regulament-serviciul-social-Centrul-Social-de-Zi-pentru-Copii-Prejmer.pdf
https://bzb.ro/


   117 

     

 

 

reduse sau fără loc de muncă, cu  minori aflați în întreținere; părinți plecați în străinătate; 

spațiu locativ supra-aglomerat.  

Principalele activităţi destinate beneficiarilor acestui serviciu social sunt: activităţi 

educaţionale; consiliere psihosocială; orientare şcolară şi profesională; activităţi 

recreative şi de socializare; deprinderea abilităţilor de viaţă independentă; asigurarea 

hranei copiilor care frecventează centrul; consilierea şi sprijinirea părinţilor / tutorilor 

acestora; precum şi derularea campaniilor de sensibilizare a comunităţii pentru 

prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor. 

Pentru furnizarea acestui serviciu social sunt prevăzute 12 posturi pentru 

următoarele categorii de personal: 1 post de conducere pentru director, 9 posturi pentru 

personal de specialitate şi auxiliar (1 consilier, 1 asistent social, 1 psiholog, 4 pedagogi 

sociali şi 2 psihopedagogi) și 2 posturi pentru personal cu funcţii administrative, 

gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1 contabil şi 1 persoană pentru curăţare 

spaţii).  

Serviciul social ,,Centrul social de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă pentru adolescenţi” a fost înfiinţat prin HCL nr. 85 din 13.11.2018 

şi, în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare revizuit în 2020 88, 

scopul furnizării acestui serviciu constă în crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui 

ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea și 

îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă ale adolescenților și tinerilor proveniți 

din grupuri vulnerabile. 

Beneficiarii acestui serviciu social sunt: sunt: un număr de 50 de adolescenți și 

tineri, cu vârste de 14 – 18 ani, elevi de gimnaziu și liceu, proveniți din grupuri vulnerabile, 

împreună cu părinții lor.  

Principalele activităţi destinate beneficiarilor acestui serviciu social sunt: activităţi 

educaţionale; consiliere psihosocială; orientare şcolară şi profesională; activităţi 

                                            
88 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-86-din-23.07.2020-privind-

aprobare-revizuire-Regulament-Centru-Social-de-Zi-pentru-Dezvoltare-Deprinderi-de-Viata-Independenta-
pentru-Adolescenti-Prejmer.pdf  

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-86-din-23.07.2020-privind-aprobare-revizuire-Regulament-Centru-Social-de-Zi-pentru-Dezvoltare-Deprinderi-de-Viata-Independenta-pentru-Adolescenti-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-86-din-23.07.2020-privind-aprobare-revizuire-Regulament-Centru-Social-de-Zi-pentru-Dezvoltare-Deprinderi-de-Viata-Independenta-pentru-Adolescenti-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-86-din-23.07.2020-privind-aprobare-revizuire-Regulament-Centru-Social-de-Zi-pentru-Dezvoltare-Deprinderi-de-Viata-Independenta-pentru-Adolescenti-Prejmer.pdf
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recreative şi de socializare; deprinderea abilităţilor de viaţă independentă; asigurarea 

hranei tinerilor care frecventează centrul; consilierea şi sprijinirea părinţilor / tutorilor 

acestora; precum şi derularea campaniilor de sensibilizare a comunităţii pentru 

prevenirea riscului de excluziune socială.  

Pentru furnizarea acestui serviciu social sunt prevăzute 6 posturi pentru 

următoarele categorii de personal: 1 post de conducere pentru şef centru şi 5 posturi 

pentru personal de specialitate şi auxiliar (1 psiholog, 1 asistent social, 1 psihopedagog şi 

2 pedagogi sociali).  

Serviciul social ,,Centrul social de zi pentru consiliere şi sprijin părinţi – copii 

Prejmer” a fost înfiinţat prin HCL nr. 46 din 20.05.2020 şi, în conformitate cu 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 89, scopul furnizării acestui serviciu 

constă în sprijinirea şi asistarea părinţilor / potenţialilor părinţi pentru a face faţă 

dificultăţilor psihosociale care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea 

competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi pentru 

sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 

Beneficiarii acestui serviciu social sunt: un număr de 65 de copii, cu vârste şcolare 

de 6 – 14 ani, proveniţi din grupuri vulnerabile sau aflaţi în situaţii de risc sau excluziune 

socială, cu tulburări comportamentale şi de integrare socială, copii delicvenţi, copii cu 

nevoi speciale; precum şi un număr de 35 de adulţi, părinţi / reprezentanţi / tuturi legali 

sau membrii ai familiei extinse a copiilor respectivi.  

Principalele activităţi destinate beneficiarilor acestui serviciu social sunt: consiliere 

psihosocială pentru familie şi copi; activităţi recreative şi de socializare; reabilitare 

psihologică (după caz); integrarea în familie (după caz); asigurarea resurselor materiale 

pentru copii în vederea integrării acestora şi frecventării cu regularitate a unităţilor de 

învăţământ la care sunt înscrişi; asigurarea hranei copiilor care frecventează centrul; 

                                            
89 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-

aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-
V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf     

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
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precum şi derularea campaniilor de sensibilizare a comunităţii pentru drepturile 

fundamentale ale copiilor şi familiilor. 

Pentru furnizarea acestui serviciu social sunt prevăzute 6 posturi pentru 

următoarele categorii de personal: 1 post de conducere pentru şef centru şi 5 posturi 

pentru personal de specialitate şi auxiliar (1 psiholog, 1 asistent social, 1 consilier şi 2 

psihopedagogi).  

Serviciul social ,,Centrul social de zi pentru persoane vârstnice ”Casa 

Bunicilor Prejmer” a fost înfiinţat prin HCL nr. 84 din 13.11.2018 şi, în conformitate cu 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare revizuit în 2020 90, scopul furnizării 

acestui serviciu constă în creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice peste 65 ani, cu 

domiciliul în comuna Prejmer, aflate în situaţii de risc şi/sau excluziune socială, prin 

furnizarea de servicii de socializare şi petrecere a timpului liber, organizarea şi implicarea 

în activităţi comunitare şi culturale, consiliere psihosocială şi activităţi socio-medicale. 

Beneficiarii acestui serviciu social sunt: un număr de 60 de persoane vârstnice 

peste 65 ani, cu domiciliul în comuna Prejmer, aflaţi în situaţii de risc şi/sau excluziune 

socială.  

Principalele activităţi destinate beneficiarilor acestui serviciu social sunt: activităţi 

de socializare şi petrecere a timpului liber; consiliere psihosocială; îngriire socio-medicală; 

excursii, vizite, vizionare spectacole; precum şi derularea campaniilor de sensibilizare a 

comunităţii pentru prevenirea riscului de excluziune socială pentru persoanele vârstnice.  

Pentru furnizarea acestui serviciu social sunt prevăzute 4 posturi pentru 

următoarele categorii de personal: 1 post de conducere pentru coordonator centru şi 3 

posturi pentru personal de specialitate şi auxiliar (1 consilier, 1 asistent social, şi 1 

animator socio-educativ).  

 

                                            
90 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-

aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-
V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf     

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/HCL-nr.-46-din-20.05.2020-privind-aprobare-Regulament-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-Centrul-Social-de-Zi-pt-Persoane-V%C3%A2rstnice-Casa-Bunicilor-Prejmer.pdf
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Pe lângă activităţile specifice furnizate beneficiarilor fiecărui tip de serviciu social în 

parte, Centrul Social de Zi se ocupă şi de alte activităţi, precum: colaborarea cu instituţiile 

relevante din comunitate (primărie, şcoli, unităţi sanitare, biserică, poliţie) în vederea 

identificării potenţialilor beneficiari; recrutarea voluntarilor din comunitate şi formarea 

acestora în domeniul protecţiei copilului; sprijinirea personalului pentru participare la 

activităţi de formare profesională continuă; organizarea acţiunilor de informare a 

comunităţii cu privire la serviciile oferite. 

 

b) Fundaţia Casa Mea  

Fundația Casa Mea 91 a fost înfiinţată cu 

scopul de a oferi copiilor abandonaţi şi celor care 

provin din familii fără posibilități materiale, de orice 

vârstă sau etnie, o șansă de a începe o nouă viață. 

Fundația este situată în satul Prejmer, pe 

strada Broaştei nr. 354 şi are licenţiat din  anul 

2007 serviciul social privat, de tip centru rezidenţial 

pentru copii în sistemul de protecție specială 

„Casa de tip familial Casa Mea”. 

Fundația deține un spațiu de 5500 mp, pe care sunt amplasate: clădirea principală, 

alcătuită în prezent din 6 camere, 5 băi, 1 birou, 1 spălătorie, 1 mini apartament, spații de 

locuit pentru voluntari, garaje, bucătărie de vară, atelier, grădină  şi loc de joacă pentru 

copii. Se are în vedere construcţia a încă 5 camere şi 2 băi 92.  

În afara serviciilor sociale de tip rezidenţial, fundaţia oferă sprijin copiilor aflaţi în 

dificultate, prin programe personalizate de asistență socială, terapie şi consiliere 

ocupaţională, în scopul unei cât mai bune integrări socio-profesionale a acestora.   

                                            

91 Sursă: www.fundatiacasamea.ro  

92 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/despre/social/ 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

http://www.fundatiacasamea.ro/
http://www.primariaprejmer.ro/despre/social/
https://www.facebook.com/
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În cadrul fundaţiei a fost recent înfiinţat şi un centru educațional pentru copiii pe 

care îi găzduieşte, format din 3 săli de clasă, 1 spațiu de relaxare și 2 băi, astfel încât 

aceştia să aibă acces la un proces didactic adaptat nevoilor lor speciale, inclusiv celor 

emoționale. În cadrul acestui centru sunt implicaţi inclusiv voluntari din Statele Unite ale 

Americii, care predau copiilor limba engleză.  

Datorită numeroaselor parteneriate încheiate între Fundația Casa Mea și diverse 

instituţii și asociaţii, copiii din cadrul adăpostului participă la numeroase evenimente, 

precum balurile caritabile și activități educaţionale (în parteneriat cu Liceul „Andrei 

Mureșanu” Brașov), de creaţie, culturale (în parteneriat cu Asociația Inițiativa Femina 

Prejmer)  şi sportive, precum cursurile de ski (sub îndrumarea celor de la Beard Brothers 

Brașov).  

 

c) Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” 

Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” a fost 

acreditat în anul 2018 ca furnizor de servicii sociale, în cadrul unui proiect finanţat prin 

PNDR-GAL, în cadrul Măsurii 3.4. – Infrastructură socială pentru integrarea grupurilor 

defavorizate (2017). Scopul acestui furnizor de servicii sociale este de a oferi susţinere şi 

a acorda sprijin adolescenților cu vârste cuprinse între 14-16 ani, aflaţi în dificultate, atât 

celor care frecventează unitatea școlară, cât și altora, de pe teritoriul comunei Prejmer.93  

 

d) Alte instituţii și organizaţii care prestează servicii sociale 

 

d.1) Casa de tip familial ,,Peter Pann”, sucursala Lunca Câlnicului 

Casa de tip familial ,,Peter Pann”, care face parte din cadrul Complexului de 

Servicii Săcele, deţine o sucursală în satul Lunca Câlnicului din comuna Prejmer, în 

cadrul căreia Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov 

                                            

93 Sursă: https://colegiultarabarsei.wordpress.com/pas-2017-2018/ 

https://colegiultarabarsei.wordpress.com/pas-2017-2018/
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furnizează  serviciul social public licenţiat de tip centru rezidenţial pentru copii în 

sistemul de protecție specială.  

Scopul casei de tip familial ,,Peter Pann” este de a găzdui, pe o perioadă 

determinată, copiii şi tinerii de sex masculin, cu vârste cuprinse între 3-26 de ani, care 

sunt separați temporar sau definitiv de părinți, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului, 

precum şi de a le asigura accesul la informare educație, consiliere socială și psihologică, 

socializare și opţiuni de petrecere a timpului liber. Printre serviciile oferite în cadrul 

acestei case, se numără: servicii de bază pentru activitățile zilnice, servicii de asigurare a 

hranei, sprijin de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză, reintegrare 

familială și comunitară și alte servicii de suport. 

Principalele obiective şi activităţi propuse în cadrul serviciului social public 

licenţiat de tip centru rezidenţial pentru copii în sistemul de protecție specială sunt 

următoarele: 

 furnizarea serviciilor sociale de interes public general (reprezentarea furnizorului de 

servicii sociale, găzduire pe perioadă determinată, îngrijire personal, 

reabilitare/recuperare, educație non formală, supraveghere); 

 informarea beneficiarului si a familiei acestuia (consiliere psihologică și suport 

emoțional, deplasare pe teren la familia beneficiarului, oferirea ghidului beneficiarului); 

 promovarea drepturilor beneficiarului și a unei imagini pozitive a acestuia, promovarea 

drepturilor omului în general, prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra 

categoriile vulnerabile care fac parte din categoria beneficiarilor (informare, organizare 

evenimente, colaborare cu instituții și fundații); 

 asigurarea calității serviciilor sociale furnizate (reintegrare familială, elaborare 

instrumente standardizate, realizarea evaluărilor periodice a serviciilor prestate, 

monitorizarea planurilor stabilite, oferirea de servicii specializate prin intermediul 

specialiștilor).94 

 

                                            

94 Sursă: http://www.dgaspcbv.ro/wp-content/uploads/2017/11/ROF-CTF-PETER-PAN.pdf 

http://www.dgaspcbv.ro/wp-content/uploads/2017/11/ROF-CTF-PETER-PAN.pdf
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d.2) Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Euro-Rural”  

Asociația de Dezvoltare Durabilă ,,Euro-Rural” este o organizație non-profit 

înființată în 2004, cu scopul de a facilita cooperarea autorităților publice cu diferite 

persoane fizice ori juridice, în vederea dezvoltării serviciilor și programelor sociale din 

comuna Prejmer. 

Printre cele mai importante acţiuni derulate de această asociație până în prezent 

se numără cele de implicarea tinerilor în diverse acțiuni locale și  cele de sprijin umanitar 

destinate copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu handicap. Astfel, Asociația de Dezvoltare 

Durabilă ,,Euro-Rural”, în parteneriat cu Primăria şi cu școlile gimnaziale din comună au 

derulat proiectul „Centrul de resurse și sprijin comunitar Prejmer”, pentru sprijinirea 

copiilor și adolescenților proveniți din familiile vulnerabile. Proiectul a fost derulat în 

perioada 2014-2015, cu finanțare obținută prin Granturile SEE, 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România, valoarea totală a investiției fiind de 49.404 euro. 

Prin înfiinţarea Centrului de 

resurse și sprijin comunitar, s-a creat 

un consorţiu local, o asociere de 

instituții publice și private, pusă în 

slujba nevoilor copiilor și adolescenților 

din comuna Prejmer, care fac parte din 

familii vulnerabile. Înfiinţarea acestui 

centru şi-a adus contribuţia la 

îndeplinirea obiectivului general al 

programului de finanţare, acela de a 

consolida societatea civilă și a crește 

contribuția la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă.  

În cadrul Centrului de resurse și sprijin comunitar au fost furnizare două tipuri de 

servicii sociale: servicii de asistenţă şi suport pentru copiii și familiile aflate în 

dificultate sau în situaţii de risc și servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

https://www.facebook.com/
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independentă şi pentru integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor, 

provenind din familii aflate în dificultate sau în situații de risc.  

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de 70 de copiii și adolescenții, cu 

vârste între 12 și 16 ani, care provin din familii aflate în dificultate sau în situaţii de risc şi 

care, la momentul respectiv, nu beneficiau de alte servicii sociale. Pe lângă cele doua 

tipuri de servicii sociale furnizate în cadrul proiectului, copiii şi adolescenţii din grupul ţintă 

au beneficiat și de ajutor material, fiindu-le oferite rechizite școlare și pantofi de sport.  

Părinții copiilor, tutorii, educatorii, îngrijitorii acestora au beneficiat și ei de un 

program de consiliere și de ateliere antidiscriminare și egalitate de șanse. Beneficiarii 

indirecţi ai proiectului au fost familiile copiilor şi adolescenţilor din grupul ţintă, precum şi 

întreaga comunitate locală. 95 

 

 d.3) Asociația „Copiii de Cristal” 

Dintre organizaţiile care prestează servicii sociale pe teritoriul comunei Prejmer, 

face parte și Asociația „Copiii de cristal”, care oferă servicii de asistență şi suport 

pentru persoanele cu dizabilități. Asociaţia ,,Copiii de cristal” a fost înființată în 

municipiul Brașov în anul 2006, de către un grup de părinți ai unor copii cu tulburări din 

spectrul autist (TSA), pentru a le putea oferi persoanelor diagnosticate cu aceste tulburări 

astfel șansa de a beneficia de terapie specializată.  

În timp, în cadrul asociaţiei 

au fost înfiinţate 2 centre de 

terapie, destinate copiilor şi, 

respectiv, adulţilor. Primul centru 

înfiinţat a fost Centrul de evaluare 

și recuperare prin terapie 

specializată pentru tulburări din 

                                            
95 Sursă: http://www.bzb.ro/stire/copiii-si-adolescentii-din-prejmer-aflati-in-situatii-de-risc-vor-beneficia-de-un-centru-de-

resurse-si-sprijin-comunitar-a75998 

Sursă foto: https://www.copiidecristal.ro 

 

http://www.bzb.ro/stire/copiii-si-adolescentii-din-prejmer-aflati-in-situatii-de-risc-vor-beneficia-de-un-centru-de-resurse-si-sprijin-comunitar-a75998
http://www.bzb.ro/stire/copiii-si-adolescentii-din-prejmer-aflati-in-situatii-de-risc-vor-beneficia-de-un-centru-de-resurse-si-sprijin-comunitar-a75998
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spectrul autist, Sindrom Down, ADHD, care oferă servicii copiilor şi tinerilor cu vârste de 

până la 18 ani, fiind primul centru de acest fel din județul Brașov. În cadrul acestui centru 

se oferă servicii de evaluare psihologică de specialitate, terapie ABA (applied behavioral 

analiysis – analiză comportamentală aplicată), supervizare, logopedie și kinetoterapie, 

intervenția terapeutică desfăşurându-se după un plan de intervenție individualizat.  

Ulterior, pentru continuarea terapiei specializate pe termen lung, a fost înfiinţat 

Centrul de zi pentru adulți cu autism, Sindrom Down sau alte tulburări asociate. În cadrul 

centrului se oferă servicii de terapie ocupațională, kinetoterapie, terapie prin joc și 

dramaterapie, terapie 3 C (conștientizare - coordonare – concentrare), consiliere juridică 

și psihologică, grup de sprijin pentru părinți. Beneficiarii acestui centru sunt tinerii şi adulţii 

cu vârste între 14 şi 60 de ani, aceştia fiind asistați în permanență de către terapeuți și 

voluntari şi desfăşurând, sub supervizarea acestora, diferite activități, precum cele de 

crafting sau ateliere de produse hand-made. 

Asociația şi-a dorit extinderea serviciilor de asistenţa şi suport oferite persoanelor 

cu TSA, prin amenajarea unui centrul rezidențial, în cadrul căruia să fie găzduite 

persoane cu astfel de tulburări, cărora să li se ofere terapeutica necesară și cadrul potrivit 

pentru dezvoltarea personală individualizată. 

Astfel, în anul 2017, s-a început amenajarea unui Centrul Rezidențial în comuna 

Prejmer, într-un spaţiu de aproximativ 3000 de mp, unde a funcţionat fosta grădiniță din 

satul Lunca Câlnicului, pus la dispoziţia asociaţiei de către Primăria comunei Prejmer. În 

cadrul acestui centru rezidenţial vor fi oferite tinerilor și adulților cu tulburări din spectrul 

autist, sindrom Down și tulburări asociate, servicii rezidenţiale, în sistem de permanență 

sau de îngrijire temporară,  precum şi servicii terapeutic-ocupaționale auto-sustenabile, 

care să asigure inclusiv locuri de muncă în sistem de atelier protejat.  În momentul de 

față, nu mai există niciun astfel de centru rezidențial la noi în ţară, conceput special 

pentru persoanele cu TSA.  

Având la baza parteneriatele public-private, încheiat de Asociaţia ,,Copiii de 

Cristal” cu Primăria comunei Prejmer, cu Colegiul pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară „Țara Bârsei”, dar și cu alte instituții publice ori private, a fost demarat 
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proiectul de amenajare şi dezvoltare a centrului rezidenţial, cu finanțare obținută prin 

Fundației Global Aware din SUA.  

Înfiinţarea Centrului Rezidenţial din Lunca Câlnicului, comuna Prejmer constă în 

amenajarea unui număr de 20 de camere cu baie proprie, a unor săli de terapie, săli de 

mese, bucătărie, cabinet medical, camere de supraveghere pentru asistenții sociali, a 

unui solar unde tinerii vor cultiva legume și a unei mici ferme ecologice, a cărei locaţie 

poate fi pusă la dispoziţia proiectului tot de către Primăria comunei Prejmer. Se doreşte 

implicarea beneficiarilor, asistaţi de voluntari şi membri ai familiei, în cultivarea fructelor şi 

legumelor şi în creşterea animalelor din cadrul fermei ecologice, cu beneficii terapeutice 

pentru rezidenţii centrului, și ca element de atracție turistică pentru comunitatea locală. 

Totoodată, având în vedere că pe teritoriul comunei Prejmer mai există o fermă didactică, 

deţinută de către Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”, 

beneficiarii centrului rezidenţial pot fi implicaţi inclusiv în administrarea acesteia. 

De asemenea, se are în vedere înfiinţarea unui restaurant social, în cadrul căruia 

vor fi servite produse din cadrul fermei ecologice şi diferite mâncăruri preparate din 

acestea, obţinute prin munca beneficiarilor. Restaurantul social poate asigura astfel 

beneficiarilor centrului locuri de muncă în sistem de atelier protejat, cu scopul de a le oferi 

auto-sustenabilitate şi un nivel de trai optim 96. 

 

d.4) Asociația Inițiativa Femina 2006 

Asociația Inițiativa Femina 2006 este o altă organizaţie din comuna Prejmer, 

care, ale cărei diferite acţiuni de promovare, consiliere şi sprijinire a femeilor din spaţiul 

rural, derulate în colaborare cu diferite instituții și centre de resurse locale, naționale și 

internaționale, sprijină şi susţin social această categorie defavorizată şi, nu de puţine ori, 

discriminată. 

                                            

96 Sursă: https://www.copiiidecristal.ro/ 

https://www.copiiidecristal.ro/
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Conform Actului constitutiv ale Asociației Inițiativa Femina 2006 97, principalele 

obiective ale acesteia, care au legătură cu domeniul serviciilor sociale, sunt:  

 îmbunătățirea și modernizarea vieții femeii din comunitate prin acțiuni de consiliere a 

familiilor, prin activități pentru remedierea stării de sănătate a femeii, etc.; 

 elaborarea de programe și organizarea de acțiuni de acțiuni în colaborare cu instituții 

publice și organizații 

neguvernamentale, în scopul 

identificării și soluționării 

problemelor cu caracter educativ, 

social-economic, de protecția 

mediului și de conservare a 

patrimoniului cultural local; 

 ameliorarea condițiilor individuale 

de viață prin consultanță publică și 

dezvoltarea de programe dedicate 

deținătorilor de proprietăți private 

sau colective, precum și altor categorii de parteneri sociali; 

 organizarea de acțiuni pentru ajutorarea familiilor monoparentale; 

 organizarea de acțiuni în scopul încurajării active a tinerilor și femeilor în viața socială 

și politică; 

 încurajarea și organizarea de programe de parteneriat benefice comunităților, ale 

autorităților publice cu mediile academice, de afaceri și ale societății civile; 

 sprijinirea mamelor prin înființarea unei creșe-grădiniță. 

 

 

 

                                            

97 Actul Constitutiv al Asociației „Inițiativa Femina 2006 Prejmer” 

Sursă foto: https://www.facebook.com 
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3.3.2. Proiecte şi activităţi sociale 

 

 Printre cele mai importante proiecte şi activităţi sociale derulate în comuna 

Prejmer, în ultimii ani şi în prezent, amintim 98:  

 Proiectul bilateral ,,Planning Application with Prejmer , Brașov county and 

Dobârlău, Covasna county” 

Proiectul a fost implementat în perioada mai-iunie 2019, în parteneriat cu 

organizația norvegiană Bente Aid şi finanţat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, 

prin Programul Dezvoltare Locală, Reducerea sărăciei și creșterea incluziunilor romilor. 

Activitățile bilaterale derulate în cadrul acestui proiect au contribuit la identificarea 

nevoilor locale ale grupurilor vulnerabile din cele două comune şi au permis stabilirea 

unei strategii comune de acţiune, inclusiv prin acordurile de colaborare încheiate cu 

școlile din zonă. A fost încheiat un acord de parteneriat între comuna Prejmer, comuna 

Dobârlău și Fundația Bente Aid, aprobat prin HCL nr. 31/27.05.2019, cu scopul de a 

depune proiectul „Creștem Viitorul”, în valoare totală de 12.465.996,24 lei, de în cadrul 

Apelului 2 al Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020. Proiectul propus porneşte 

de la premisa că expertiza partenerilor norvegieni va contribui la creșterea calității 

serviciilor sociale adresate copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din cele două comune 

învecinate și va permite abordarea integrată a măsurilor active privind rezolvarea 

dificultăților întâmpinate de respectivele categorii. 

 Proiectul ,,Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul 

GAL Curbura Carpaților” 

Proiectul a fost demarat în iulie 2020 şi se va derula până în iunie 2023, în 

parteneriat cu Școala Gimnazială Prejmer și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare 

Durabilă Brașov, fiind finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 5: Dezvoltarea locală plasată sub 

                                            

98 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro 

http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/proiect-o-sansa-pentru-bunicii-nostri/


   129 

     

 

 

responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de comunități 

marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o 

populație până la 20 000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în 

contextul mecanismului DLRC.  

Proiectul a cărui valoare totală este de 4.641.518,54 lei are ca obiectiv general 

facilitarea accesului membrilor comunităţilor marginalizate din teritoriul GAL Curbura 

Carpaţilor la măsuri integrate în domeniul social, educaţional şi al ocupării în vederea 

depăşirii situaţiei de vulnerabilitate. În acest sens, în cadrul proiectului vor fi furnizate 

servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor pentru minim 255 de persoane (copii, 

adolescenţi şi părinţii acestora), vor fi implementate un set complex de măsuri pentru 

creşterea accesului şi participării la educaţie pentru minim 190 de persoane (copii, 

adolescenţi şi adulţi), precum și un set de măsuri integrate de sprijin pentru accesul pe 

piaţa muncii pentru un număr de minim 155 de persoane din comunităţile marginalizate 

din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor. 

 Proiectul ,,O șansă pentru bunicii noștri”  

Proiectul a fost demarat în august 2019 şi se va derula până în iulie 2022, în 

parteneriat cu Societatea Naţională Crucea Roşie din România – Filiala Braşov, fiind  

finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 

2020, Axa prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Componenta 1 – Bunicii 

comunității – Servicii socio – medicale pentru persoane vârstnice, Regiuni mai puțin 

dezvoltate, având o valoare totală a investiției. 

Proiectul a cărui valoare totală este de 2.818.642,20 lei, va asigura accesul 

persoanelor vârstnice din comuna la servicii integrate adaptate nevoilor specifice ale 

acestora şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii, promovarea participării active a 

persoanelor vârstnice la viaţa socială, precum şi obţinerea unei independenţe şi siguranţă 

pentru persoanele cu necesităţi de îngriire de lungă durată. În cadrul proiectului, vor fi 

înfiinţate şi dezvoltate servicii sociale adecvate pentru minim 160 persoane vârstnice din 

comuna Prejmer, respectiv: servicii de îngrijire la domiciliu, centru de zi tip club, 

ambulanţă socială, club al voluntarilor seniori.  
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3.3.3. Investiții în infrastructura serviciilor sociale 

 

Printre cele mai importante investiţii realizate de-a lungul anilor în infrastructura 

din domeniul serviciilor sociale în comuna Prejmer, amintim:  99 

 Proiectul de reabilitare termică blocurile 1 și 2 de nefamiliști, derulat în 

perioada 2008-2009, a fost finanţat prin Programul Guvernamental „Investiții în 

servicii sociale” și cu surse de la Bugetul Local, valoarea totală a investiției fiind de 

902.499 lei; 

 Proiectul de amenajarea a „Centrului Social de zi pentru copii” din Prejmer, 

derulat în perioada 2003-2004, a fost finanţat prin Programul Guvernamental 

„Investiții în servicii sociale” și cu surse de la Bugetul Local, valoarea totală a 

investiției fiind de 1.063.611 lei. Proiectul a constat în lucrări de reabilitare a clădirii 

(realizare acoperiș cu șarpantă, tâmplărie exterioară și interioară, fațade exterioare 

și interioare, holuri și casa scărilor, instalații de utilități interioare și exterioare); de 

amenajare a sălilor de clasă, de joacă, de calculatoare, de mese şi a cabinetelor 

pentru educatori și psiholog; de construcţie şi amenajare a grupurilor sanitare şi a 

unei bucătării; şi de dotare a centrului cu mobilier, jocuri și jucării, aparatură 

electronică și electrocasnică; 

 

 Proiectul de amenajarea a „Centrului Temporar de găzduire pentru adulți”, 

derulat în perioada 2003-2004, a fost finanţat prin Programul Guvernamental 

„Investiții în servicii sociale” și cu surse de la Bugetul Local, valoarea totală a 

investiției fiind de 533.646 lei. Proiectul a constat în lucrări de reabilitare a clădirii 

(realizare acoperiș cu șarpantă, tâmplărie exterioară și interioară, fațade exterioare 

și interioare, holuri și casa scărilor, instalații de utilități interioare și exterioare) și de 

realizare a spațiilor de locuit, de tip apartament/garsonieră; 

 

În prezent, Primăria comunei Prejmer implementează următoarele proiecte de 

investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul serviciilor sociale: 

                                            

99 Sursă:  http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-
.pdf 

http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-.pdf
http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-.pdf
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 Proiectul ,,Dotări Centrul Social de Zi pentru copii Prejmer”, demarat în anul 

2018, este finanţat prin PNDR, Măsura 7 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale, având o valoare totală a investiției de 217.756,92 lei, dintre care 

184.234,35 lei valoarea eligibilă. Proiectul, a cărui finalizare este previzionată 

pentru anul 2020, constă în achiziția de bunuri și echipamente, care să asigure 

modernizarea bazei materiale a serviciului existent și care să permită extinderea 

serviciilor către alte grupuri țintă, precum: echipamente IT și conexe (1 laptop, 1 

videoproiector, 1 suport de prezentare cu rotile pentru videoproiector și laptop, 1 

calculator desktop, 1 monitor, boxe, 1 sistem de amplificare audio portabil, 1 ecran 

de proiecție cu trepied, 1 aparat foto, 1 microsistem audio, 1 sistem Home Cinema, 

1 televizor LED, 1 DVD player, 1 imprimantă multifuncțională, 1 cameră foto, 1 

trepied), obiecte de mobilier; jocuri, jucării și rechizite, și software și licențe; 100 

 

Tot în sprijinul dezvoltării infrastructurii în domeniul serviciilor sociale, în 

prezent, sunt elaborate documentațiile tehnico-economice pentru următoarele 

obiective de investiţie  

 „Centru Social Multifuncțional”, a cărui valoarea totală este de 1,2 milioane 

euro. Centrul Social Multifuncţional urmează să devină sediul unor servicii sociale 

pentru copii, tineri și adulți; al unor O.N.G.-uri locale, dar și sediul unei creșe. 

Pentru prestarea serviciilor sociale, în cadrul Centrului Social Multifuncțional, pe o 

suprafață totală de 550 mp, vor fi amenajate: 2 săli de activități pentru serviciul de 

asistență și suport pentru copii, 4 săli de activități pentru serviciul de asistență și 

suport pentru tineri și adulți, precum și spații tehnice și administrative.101 

 ,,Amenajare Centru Social de Zi pentru Persoane Vârstnice Casa Bunicilor 

Prejmer”. 

                                            

100 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/dotari-centru-social-de-zi-prejmer-2018/ 

101 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-
elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf 

http://www.primariaprejmer.ro/proiecte/dotari-centru-social-de-zi-prejmer-2018/
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/Caiet-de-sarcini-pentru-elaborare-documentatie-tehnica-pentru-construire-Centru-Social-Multifunctional-06.06.2018-1.pdf
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3.4. Cultură 

 

3.4.1. Organizarea activităților culturale 

 

Având în vedere vastul patrimoniu arhitectural şi cultural al comunei Prejmer 

(detaliat în subcapitolul 1.5), precum şi susţinerea din partea autorităţilor şi comunităţii 

locale pentru promovarea acestuia, se poate afirma că această zonă este bine dezvoltată 

din punct de vedere istoric-cultural şi că această dezvoltare urmează o traiectorie 

ascendentă. 

Primăria comunei Prejmer, împreună cu Consiliul Local, se preocupă permanent 

pentru organizarea diverselor evenimente şi manifestări culturale, inclusiv crearea unor 

parteneriate şi atragerea fondurilor în vederea desfăşurării acestora şi promovării 

culturale a zonei. 

Principalele evenimente şi manifestări cultural-artistice desfăşurate în comuna 

Prejmer, conform programului cultural multianual sunt următoarele: 102 

 Unirea Principatelor Române (24 ianuarie) – denumită și ,,Mica Unire”, este o 

sărbătoare națională a românilor, în care se celebrează Unirea Principatelor 

Române din anul 1859; 

 Balul Pompierilor (ianuarie-februarie) – reprezintă 

un eveniment cu tradiţie în comunitatea 

prejmereană, dedicat personalului Serviciului de 

Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) din 

comuna Prejmer; 

 „Fasching - Festivalul Clătitelor” (luna februarie) 

– reprezintă un vechi obicei de origine 

                                            

102 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

https://www.facebook.com/
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săsească al comunităţii, care marchează intrarea în Postul Paştelui; 

 Ziua copilului  (1 iunie) – reprezintă un prilej de sărbătorire a copiilor, prin 

desfășurarea diverselor activități artistice și sportive dedicate acestora; 

 Ziua Eroilor  (luna iunie) – reprezintă o sărbătoare națională, de  comemorare  a 

eroilor căzuți în luptă pentru apărarea patriei; 

 Festivalul Internațional ,,Suflet Românesc” (lunile iunie – iulie) – este un 

eveniment derulat anual 

începând din 2017, pentru 

promovarea comunei Prejmer ca 

reper pentru ceea ce înseamnă 

cultura tradițională românească 

și conservarea tradițiilor și 

meșteșugurilor populare. 

Festivalul este şi prilej de sărbătorire și a zilelor comunei, având în vedere faptul 

că perioada de desfășurare a festivalului cuprinde și comemorarea Sfinților Petru 

și Pavel, considerați ocrotitorii comunei; 

 Zilele Recoltei (luna octombrie) – este un eveniment de promovare a produselor 

locale, fabricate  în  Prejmer  și  zonele învecinate, organizat sub forma unui târg 

de produse tradiţionale; 

 Ziua Națională a României (1 decembrie) – este o sărbătoare națională a 

românilor, în care se celebrează unirea Transilvaniei cu România din anul 1918; 

 Balul Persoanelor Vârstnice (luna decembrie) – este un eveniment de 

sărbătorire a persoanelor vârstnice pentru menţinerea unor relaţii apropiate cu 

acestea, în vederea asigurării unei continuități a tradițiilor locale. 

 

Aceste evenimente, detaliate în cadrul subcapitolului 1.5.3. Tradiții și obiceiuri 

locale au caracter repetitiv, fiind organizate anual şi contribuind astfel la dezvoltarea şi 

promovarea culturală a comunei. 

 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

file:///C:/Users/iulia_000/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20Locala%20a%20comunei%20Prejmer_04.06.2020_I.docx
file:///C:/Users/iulia_000/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20Locala%20a%20comunei%20Prejmer_04.06.2020_I.docx
https://www.facebook.com/
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Pentru buna desfășurare a evenimentelor culturale sau artistice, comuna Prejmer 

deţine următoarele 3 cămine culturale, câte unul în fiecare sat aparţinător 103: 

 Căminul Cultural Lunca Câlnicului – având o capacitate de 250 de persoane; 

 Căminul Cultural Stupinii Prejmerului – având o capacitate de 170 de persoane; 

 Căminul Cultural Prejmer – funcţionează în incinta Primăriei Prejmer, ca sală 

culturală multifuncţională, denumită  „Stefan Ludwig Roth” şi având o capacitate 

de 180 de persoane. Locaţia a fost recent reabilitată cu fonduri din bugetul local şi 

dotată cu sistem de sunet, sistem de iluminat şi video, instrumente muzicale, dotări 

IT, mobilier şi costume populare pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale, 

prin intermediul unui proiect cofinanţat din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR) 2014-2020, submăsura 7.6. Investiţii asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural. 

Alte evenimente şi manifestări cultural-artistice se pot desfăşura şi în cadrul 

centrului cultural „Cetate” Prejmer, având o capacitate de 250 de persoane. 

În spiritul păstrării valorilor culturale ale zonei, obiceiurile tradiţionale le-au fost 

insuflate inclusiv copiilor şi tinerilor. 

Astfel, în comuna Prejmer au luat 

naştere ansambluri folclorice 

alcătuite din tineri, care readuc 

tradițiile la viață, prin joc și cântec. 

Dintre acestea amintim: 

Ansamblul Folcloric „Izvoarele 

Prejemerului” (juniori Lunca 

Câlnicului şi seniori Stupinii 

Prejmerului), Ansamblul Folcloric 

„Laleaua Pestriță” şi Ansamblul 

Folcloric „Românașul”. La 

                                            

103 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

Sursă foto: https://www.facebbok.com 

 

https://www.facebbok.com/


   135 

     

 

 

evenimentele culturale, alături de acestea, participă  și grupurile de copii de la școlile din 

comună. 

Tot legat de păstrarea patrimoniului cultural al comunei, în cadrul Cetății fortificate  

Prejmer este amenajat un muzeu etnografic, în cadrul căruia pot fi surprinse diferite 

aspecte ale vieții comunităților săsești care au locuit în această zonă. În cadrul muzeului 

sunt amenajate încăperi specifice, precum: clasa de școală utilizată în timpul asediilor, 

atelierul de țesut și prelucrare a cânepii, atelierul de olărit și alte ateliere meșteșugărești. 

Încadrul acestui muzeu se regăsesc multe obiecte cu specific săsesc, originare atât din 

Prejmer, dar și din alte comunități săsești de pe teritoriul Trasilvaniei. 

 

Conform bazelor de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de 

Statistică, evoluţia numărului de biblioteci, volume existente şi cititori, în perioada 

2013 – 2018, este următoarea: 

 

Tabelul 26. Bibliotecile, volumele existente şi cititorii din comuna Prejmer, în 

perioada 2013-2018 104 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total biblioteci 4 4 4 4 4 4 

Dintre care publice 1 1 1 1 1 1 

Nr. volume existente 43232 44277 44110 44284 44289 44297 

Nr. volume eliberate (% 

din volume existente) 

7015 

(16%) 

7871 

(18%) 

5075 

(11,5%) 

6752 

(15%) 

5007 

(11%) 

3720 

(8%) 

Nr. cititori activi 933 1296 1094 1148 1035 1015 

Populaţia stabilă > 10 

ani 
8478 8519 8550 8576 8590 8620 

Procent cititori activi din 

populaţia > 10 ani 
11% 15% 12,5% 13% 12% 11,5% 

                                            
104 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Din tabelul de mai sus se observă că evoluția numărului de biblioteci, volume 

existente și cititori din comuna Prejmer, în perioada 2013-2018, este următoarea: 

 Pe teritoriul comunei există un număr de 4 biblioteci, dintre care 1 publică; 

 Numărul volumelor existente în cadrul bibliotecilor a înregistrat o uşoară creştere 

cu aproximativ 2,5% în anul 2018 comparativ cu anul 2013; 

 Rata volumelor eliberate raportată la totalul volumelor existente în cadrul 

bibliotecilor, a scăzut de la 16% în anul 2018 la 8% în anul 2013, înregistrând în 

această perioadă o scădere cu  47% în anul 2018, rata maximă fiind atinsă în anul 

2014, când  au fost eliberate 18% volume din totalul celor existente; 

 Procentul cititorilor activi care au frecventat bibliotecile raportat la totalul 

populației cu vârste de peste 10 ani, a fluctuat între 11% - 15%, valoarea cea mai 

mare înregistrându-se tot în anul 2014. 

 

 

3.4.2. Investiții în infrastructura domeniului cultural 

  

De-a lungul anilor, în infrastructura din domeniul cultural, au fost realizate și 

finalizate o serie de investiții, printre care amintim: 105 

 Reabilitare Centru Cultural Prejmer (2002-2003 și 2006): investițiile au fost 

realizate cu finanțare din fondurile Bugetului Local. Perioada de derulare a 

acestora a fost 2002-2003 și 2006, iar valoarea totală a investițiilor a fost de 

748.300 lei. Investițiile au constat în lucrări de: reabilitare acoperiș cu șarpantă, 

fațade exterioare și interioare, instalații utilități interioare și exterioare, dotare cu 

mobilier și echipamente, branșamente la rețele de utilități de gaze naturale, apă 

potabilă și canalizare menajeră; 

 

 Reabilitare Cămin Cultural Lunca Câlnicului Sat (2003-2004 și 2006): 

investițiile au fost realizate cu finanțare din fondurile Bugetului Local. Perioada de 

                                            

105 Sursă:  http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-
.pdf 

http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-.pdf
http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2018/11/0odrs_Investitii-in-Servicii-Sociale-.pdf
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derulare a acestora a fost 2003-2004 și 2006, iar valoarea totală a investițiilor a 

fost de 440.034 lei. Proiectul a constat în lucrări de: reabilitare acoperiș cu 

șarpantă, tâmplărie exterioară și interioară, fațade exterioare și interioare, sală de 

spectacole, bucătărie și grupuri sanitare, instalații utilități interioare și exterioare și 

dotare cu mobilier și echipamente și realizare branșamente la rețele de utilități de 

gaze naturale, apă potabilă și canalizare menajeră; 

 

 Reabilitare Cămin Cultural Stupinii Prejmerului (2007-2008): investiţia a fost 

finanţată prin Programul Guvernamental derulat de Ministerul Culturii și cu 

cofinanţare de la Bugetul Local. Perioada de derulare a proiectului a fost 2007-

2008, iar valoarea totală a investiției a fost de 372.427 lei. Proiectul a constat în 

lucrări de: reabilitare acoperiș cu șarpantă, tâmplărie exterioară și interioară, 

fațade exterioare și interioare, sală, bucătărie și grupuri sanitare, instalații utilități 

interioare și exterioare și realizarea branșamentelor la rețelele de gaze naturale, 

apă potabilă și canalizare menajere; 

 Reabilitare sală spectacole (la parterul clădirii sediului Primăriei) (2015-2016): 

investiţia a fost realizată cu finanțare din fondurile Bugetului Local. Perioada de 

derulare a proiectului a fost 2015-2016, iar valoarea totală a investiției a fost de 

583.000 lei. Proiectul a constat în lucrări de: amenajări interioare, fațade interioare, 

tâmplărie exterioară și interioară, vestiare, scenă, pardoseli, instalații interioare și 

grupuri sanitare; 

 

 Achiziţie dotări pentru sala 

multifuncțională ,,Ștefan Ludwig 

Roth” (2017-2019): proiectul a fost 

realizat cu finanțare din PNDR 2014-

2020, Sub-Măsura 7.6 – Investiții 

asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural. Perioada de derulare a 

acestuia a fost 2017-2019, iar 

valoarea totală a investiției a fost de 
Sursă foto: https://www.mitropolia-ardealului.ro 
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1.210.859,94 lei. Proiectul a constat în achiziția dotărilor precum: sistem de sunet, 

sistem de iluminat şi video, instrumente muzicale, dotări IT, mobilier şi costume 

populare pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale. 

 

În prezent, Primăria comunei Prejmer implementează proiectul, „Achiziție dotări 

pentru extinderea serviciilor de agrement, informare turistică și culturală și a 

infrastructurii aferente în comuna Prejmer”, cu finanțare obținută în cadrul PNDR , 

prin intermediul Grupului de Acţiune Locală ,,Curbura Carpaţilor”, Măsura 3.3/6B – 

Investiții pentru progresul satelor. Valoarea totală a investiției este de 358.781,70 lei, 

aceasta fiind demarată în anul 2018 și constând în achiziția unor dotări precum: 30 de 

chioșcuri de lemn, 45 de pavilioane pliabile, 2 corturi şi 200 de seturi de mese și bănci 

pentru desfășurarea activităților în aer liber. 106 

 

3.5. Sport și agrement 

 

3.5.1. Organizarea sectorului sportiv și de agrement 

 

Situată într-o frumoasă zonă de şes depresionar, străbătut de o bogată reţea 

hidrografică, comuna Prejmer deţine un cadru natural favorabil practicării sporturilor şi 

diferitelor activităţi de agrement în aer liber. 

În această zonă, sportul este promovat ca element obligatoriu pentru o viață 

sănătoasă, dar și ca activitate care reunește comunitatea, prin activităţile şi competiţiile 

sportive organizate frecvent. Astfel, pe teritoriul comunei Prejmer, există numeroşi 

practicanţi amatori şi profesionişti ai numeroaselor sporturi şi activităţi de agrement care 

se pot practica în aer liber, precum: fotbalul, handbalul, ciclismul, echitaţia, kartingul şi 

aviaţia. 

                                            

106 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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Pe teritoriul comunei Prejmer există în prezent următoarele terenuri şi baze 

sportive și de antrenament pentru practicarea fotbalului şi handbalului: 107  

 2 terenuri de sport, handbal și antrenamente (dintre care 1 omologat) – în 

cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”; 

 1 sală de sport, teren de sport și antrenamente (neomologată) – în cadrul Școlii 

Gimnaziale Prejmer; 

 1 sală de sport și antrenamente (neomologată) – în cadrul Școlii Gimnaziale 

Lunca Câlnicului; 

 1 bază sportivă compusă din: 2 terenuri de fotbal cu tribune (300 de locuri), 1 

teren de handbal, vestiare, băi și saună (neomologat) – în satul Lunca Câlnicului. 

Pentru susținerea unui stil de viață sănătos al locuitorilor comunei, autorităţile 

locale promovează practicarea mersului cu bicicleta. În acest sens, pentru practicarea 

ciclismului în condiţii de siguranţă, în anul 2017, a fost amenajată o pistă de biciclete, 

complet delimitată de drumul auto intens circulat. Pista de biciclete, având 2 sensuri de 

mers şi o lungime aproximativă de 2,6 km, a fost amenajată pe marginea drumului 

național 10, între satul Prejmer și Parcul Industrial, pe sensul de mers spre Brașov.  

În viitor, autorităţile au în vedere amenajarea unor piste de biciclete pe următoarele 

trasee: 

 Prejmer – Lunca Câlnicului până la DN 10; 

 Prejmer – Stupinii Prejmerului – Teliu – Vama Buzăului; 

 Prejmer – Tărlungeni; 

 Prejmer – Hărman – Brașov 

 

 

 

                                            

107 Sursă: 
https://site.judbrasov.ro/upload/files/1521527710_Baze%20Sportive%20si%20Sali%20sport%20Ju
detul%20Brasov%202018%20(252+38%20info).xls 
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Iubitorii de echitaţie pot vizita Complexul 163 Plopi 108 din localitatea Prejmer, un 

club sportiv ecvestru înfiinţat în anul 2013, în cadrul căruia se organizează competiții 

naționale sau interaționale sub egida Federației Ecvestre Române. Scopul acestui 

complex este acela de a promova echitația drept un sport al minții, trupului și sufletului, 

potrivit oricărei vârste. Echitația este un sport elegant, care are rezultate atât asupra 

psihicului, dar și asupra fizicului celui care îl practică, fiind astfel un mijloc de relaxare şi, 

totodată, de evoluție. 

 

 

În cadrul clubului ecvestru sunt amenajate 5 grajduri care pot adăposti până la 144 

de cai, padocuri, potcovărie, 1 manej exterior pentru competiţii naţionale şi internaţionale, 

1 manej interior pentru competiţii şi 1 manej interior pentru antrenament. În cadrul clubului 

                                            

108 Sursă: https://163plopi.ro/ 

Sursă foto: https://www.163plopi.ro 

 

https://163plopi.ro/
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sunt oferite servicii medicale veterinare non-stop pentru caii adăpostiţi. Pentru echipele 

participante la competiţii, sunt amenajate vestiare și grupuri sanitare moderne. 

În cadrul Complexului 163 Plopi sunt amenajate şi 1 pensiune pentru turişti sau 

pentru echipele participante la competiţii şi 1 pensiune cabalină. Pensiunea destinată 

turiştilor este clasificată cu 3 margarete şi are 12 camere duble, 6 garsoniere, 3 săli de 

evenimente pentru team building sau conferințe de orice tip.şi o a patra sală de petreceri, 

cu scaune, ring de dans și bar, tavan înalt de 3m. Pensiunea cabalină are boxe mari de 

4.5 m / 4 m şi adăpătoare automate, 1 grajd dotat cu ventilație modernă pentru a păstra 

calitatea aerului în normele standard şi zone special amenajate cu sisteme de ventilaţie 

moderne pentru spălarea și uscarea cailor. Pentru echipele participante la competiţii, sunt 

amenajate vestiare și grupuri sanitare moderne.  

În cadrul Complexului 163 Plopi se poate practica echitaţia de agrement, se pot lua 

şi lecţii de călărie, atât la interior, cât şi la exterior, se organizează competiții sportive de 

sărituri cu cai peste obstacole, precum şi alte activități interactive pentru toate persoanele 

dornice să participe. Turiştii care vizitează complexul au parte de poveşti despre datini și 

meșteşuguri din moși strămoși, ateliere de creaţie a iilor românești, ateliere de turtă 

dulce, creații de mărțișoare și multe altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă foto: https://www.u-cluj.ro 
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Iubitorii de karting şi alte 

sporturi cu motor pot practica 

aceste sporturi în cadrul 

complexului Prejmer Circuit 109. 

Complexul este situat pe DN 11, la 

kilometrul 16,2, este construit pe o 

suprafaţă de 17 ha şi cuprinde: 

pista de karting outdoor, care 

alternează virajele tehnice şi liniile 

drepte foarte rapide, având o 

lungime totală de 1250 m, lăţime 

de 8-10 m şi 14 viraje (7 la stânga şi 7 la dreapta);  boxe pentru garantarea karturilor; 500 

de locuri de parcare; turn de control, zonă de infirmerie; zonă dedicată membrilor; 

showroom de 180 mp; magazin; restaurant de 450 mp cu terasă acoperită şi sală de 

conferinţe şi de cursuri.  

În cadrul complexului sunt oferite servicii de închiriere de karturi pentru copii şi 

adulţi, precum şi doar a pistei de karting, pentru cei care doresc să vină cu kartul personal 

sau cu automobilul sau motocicleta personală şi servicii de servisare a karturilor de orice 

fel.  

Tot în cadrul 

complexului se organizează 

competiţii sportive şi conferinţe 

de presă ale evenimentelor. 

Competiţiile sportive 

organizare în această locaţie 

sunt din domeniul sporturilor 

cu motor, precum competiţiile 

de karting sau cele 

automobilistice, de autoslalom 

                                            

109 Sursă: https://prejmercircuit.ro/ 

Sursă foto: https://prejmercircuit.ro/ 

 

Sursă foto: https://www.pitstops.ro 

 

https://prejmercircuit.ro/


   143 

     

 

 

sau drift. Unele dintre cele mai populare competiţii anuale de acest gen sunt 

,,Campionatului Național de Karting Dunlop” şi „Campionatul Național de Drift”, 

evenimente recunoscute oficial de către Federația Română de Automobilism Sportiv și 

Ministerul Tineretului,  care își desfășoară unele etape pe Circuitul de la Prejmer şi care 

reuneşte numeroși piloți debutanți sau profesioniști, dar și numeroși spectatori. 

În cadrul complexului se organizează şi diferite evenimente de tip corporate 

(conferinţe şi team building-uri), precum şi cursuri speciale pentru îmbunătăţirea tehnicilor 

de conducere pentru şoferii de toate vârstele, în vederea reducerii numărului de 

accidente şi a victimelor din trafic şi cursuri pentru copiii care doresc să devină piloţi de 

curse, constând în pregătire teoretică în fizica aplicată, comportamentul kartului şi 

conduita pe pistă şi programe speciale de antrenament pentru dezvoltarea corpului şi 

reflexelor. 

Amatorii de aviaţie au posibilitatea de a învăţa să piloteze sau de a practica 

zboruri de agrement deasupra zonei Braşovului, la Şcoala de zbor Kronfly Air Club, pe 

Aerodromul de la Prejmer, situat de DJ 112D, spre comunaTărlungeni. Cei care doresc 

să devină piloţi comerciali, pot urma cursurile şcolii de zbor, obţinând licenţa de pilot de 

avioane ultrauşoare (ULM) sau avioane uşoare (PPL). Cei care nu sunt sigure că doresc 

să devină piloţi, au posibilitatea de a încerca un zbor demonstrativ de controlare a 

aeronavei, în cadrul activităţii ,,Pilot de încercare”.  Pe aerodromul de la Prejmer se pot 

practica însă şi zboruri de agrement cu pilot, individuale, în avioane de 2 locuri sau 

împreună cu prietenii, în avioane de 4 locuri, cu o durată de aproximativ 30 de minute, 

deasupra zonelor Prejmer-Braşov-Bran. 

În afară de practicarea sporturilor anterior menţionate, comuna Prejmer este şi o 

zonă favorabilă desfăşurării activităţilor de relaxare şi de agrement în aer liber. 

Pentru acestea, Primăria comunei Prejmer a realizat o serie de investiții în înfiinţarea şi 

amenajarea unor parcuri, spaţii verzi, terenuri de joacă, zone pietonale şi de agrement. 

Cea mai recentă investiție de acest fel a avut ca scop înfiinţarea a 5 terenuri de joacă şi 1 

skate parc şi modernizarea a 6 terenuri de joacă şi 1 teren de sport existente, inclusiv prin 

dotarea acestora cu echipamente de joacă, agrement şi sport noi şi atractive. 
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Principalii promotori ai activităţilor sportive din comuna Prejmer sunt: 

 Asociația Club Sportiv (ACS) Prejmer – se ocupă de antrenarea a 2 echipe de 

fotbal, una de juniori (12-13 ani) şi una de seniori, care participă la competiţii şi 

evenimente sportive, precum: „Cupa Zilele Prejmerului” şi „Liga Campionatului 

Județean de fotbal Brașov” sau „Turneul Mondial de Fotbal Copiii din Plomelin 

Franța”.  

 Instituţiile de învăţământ gimnazial şi liceal de pe teritoriul comunei, respectiv, 

Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei’’ Prejmer, Şcoala 

Generală Prejmer şi Şcoala Generală Lunca Câlnicului – elevii acestora participă 

frecvent la competiţii judeţene şi naţionale de handbal, rugby – tag, şah, lupte 

libere şi karate; 

 Centrul Social de Zi pentru Copii – prin organizarea unor cursuri de înot pe 

perioada verii, în parteneriat cu Piscina Sportivă din Sfântul Gheorghe; 

 Primăria comunei Prejmer – prin alocarea unui teren de 15 ha situat în Lunca 

Câlnicului, în vecinătatea DN 11, destinat construcţiei circuitului de karting şi prin 

amenajarea infrastucturii necesare inaugurării acestuia. 

 

Pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi cu scopul de a reuni comunitatea 

locală, autoritățile locale, în parteneriat cu alte organizații non-guvernamentale și 

operatori economici privați, organizează numeroase competiţii şi evenimente sportive, 

care reunesc participanţi amatori şi profesioniști, de toate vârstele. Principalele 

manifestări sportive organizate în comuna Prejmer sunt:  

 Competiţia de fotbal ,,Cupa Zilele Prejmerului”, organizată anual, în ultimii 6 

ani; 

 Participarea echipei de fotbal de seniori a ACS Prejmer în Liga a IV-a a 

Campionatului judeţean Braşov; 

 Participarea, de 5 ani de zile, a echipei de fotbal de juniori a ACS Prejmer, alături 

de alte 71 de echipe din toată lumea, la Turneul Mondial de Fotbal Copiii din 

Plomelin Franţa, organizat în luna mai; 
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 Mini-campionat de fotbal pentru copii, organizat anual, de 1 iunie; 

 Participarea elevilor şcolilor prejmerene la competiții județene de handbal, 

rugby - tag, șah, lupte libere şi karate; 

 ,,Campionatului Național de Karting Dunlop” şi „Campionatul Național de 

Drift”, ale căror etape se desfăşoară în cadrul complexului Circuit Prejmer; 

 Concursului de sărituri peste obstacole "Cupa Prejmer", organizată de 6 ani în 

cadrul Complexului de echitaţie ,,163 Plopi”. 

 

3.5.2. Investiții în infrastructura sportivă și de agrement 

 

 

Cea mai recentă investiţie realizată în infrastuctura zonelor de agrement din 

comuna Prejmer a avut ca obiectiv „Amenajare / realizare parcuri și zone verzi”. 

Investiţia, în valoare totală de 242.751 lei, s-a derulat în perioada 2007-2015,  fiind 

finanţată din fondurile bugetului local. Au fost efectuate lucrări de amenajare și dotare 

spații de joacă pentru copii și dotarea acestora cu mobilier urban, în următoarele locații: 

Parcul Central, parcul de pe strada Mare – zona Cetate, parcul de pe strada Mare – zona 

Biserica Ortodoxă, parcul Taus, zona verde de pe strada Pescăriei, parcul El-Tex și 

parcul din zona de blocuri din Lunca Câlnicului Colonie. 110 

În prezent, este în derulare o altă investiţie având ca obiectiv ,,Amenajare şi 

dotare spaţii verzi, locuri de joacă, zone pietonale şi de agrement în comuna 

Prejmer”. Investiţia, în valoare totală de 777.884,50 lei, fără TVA, finanţată din fondurile 

bugetului local a fost demarată în anul 2019 şi urmează să fie finalizată la sfârşitul anului 

2020. Prin intermediul acesteia, vor fi înfiinţate 5 terenuri noi de joacă şi 1 skate parc şi 

modernizate 7 terenuri existente, dintre care 6 terenuri de joacă şi 1 teren de sport 

existente, inclusiv prin dotarea acestora cu echipamente de joacă, agrement şi sport noi 

şi atractive. Tot în prezent, este în derulare o investiţie având ca obiect ,,Amenajare 

teren multifuncţional Școala Gimnazială Lunca Câlnicului”. 

                                            

110 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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Pentru continuarea dezvoltării infrastucturii sportive şi de agrement, în perioada 

2018-2019, primăria comunei Prejmer a solicitat finanțare prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social al Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) SA; 

pentru următoarele obiective de investiţiii 111: 

 Construire și amenajare bazin didactic în Lunca Câlnicului; 

 Amenajare teren de sport cu gazon natural în Lunca Câlnicului; 

 Construire Sală de Sport cu 180 de locuri în vecinătatea Bazei Sportive  Lunca 

Câlnicului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

111 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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4. Situaţia economică 

 

4.1. Agricultură 

 

4.1.1. Organizarea sectorului agricol 

 

Aşa cum a fost detaliat în cadrul capitolului 1.2. Structura teritorială, mai bine de 

trei sferturi din suprafaţa comunei Prejmer (76%) este reprezentată de terenuri agricole, 

iar 80,5% dintre acestea reprezintă terenuri arabile, urmate de păşuni (13%) şi fâneţe 

(6,5%). 

 

a) Exploataţii agricole 

În conformitate cu Recensământul General Agricol 2010 (RGA 2010), comuna 

Prejmer deţine un număr de 1186 de exploataţii agricole pe o suprafaţă totală de 4467 

ha, reprezentând 76% din suprafaţa fondului funciar. În cele ce urmează este prezentată 

distribuţia acestora în funcţie de utilizare şi modalitatea de deţinere: 112 

Tabelul 27. Numărul exploataţiilor agricole din comuna Prejmer care au utilizat 

suprafeţe agricole şi / sau care au deţinut efective de animale 

 Număr Procent 

Exploataţii cu suprafaţă agricolă 

utilizată şi efective de animale 
811 68% 

Exploataţii numai cu suprafaţă 

agricolă utilizată 

198 17% 

Exploataţii numai cu efective de 

animale 
177 15% 

Total 1186 100% 

                                            
112 Sursă: Recensământul General Agricol 2010: http://www.rga2010.djsct.ro/  

file:///C:/Users/iulia_000/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20Locala%20a%20comunei%20Prejmer_02.07.2020_I.docx
http://www.rga2010.djsct.ro/
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, mai bine de două treimi din 

totalul exploataţiilor agricole din comuna Prejmer (68%) sunt cele cu suprafaţă agricolă 

utilizată şi efective de animale.  

Tabelul 28. Numărul şi suprafaţa exploataţiilor agricole din comuna Prejmer, după 

modul de deţinere a suprafeţei agricole utilizate 

 
Exploataţii agricole Suprafaţă exploataţii agricole  

Număr Procent Suprafaţă (ha) Procent 

În proprietate 1027 86,5% 3593,05 80,5% 

În arendă 90 7,5% 638,66 14,3% 

În parte 6 0,5% 8,89 0,2% 

Utilizat cu titlu gratuit 48 4% 110,31 2,5% 

Alte moduri 15 1,5% 116,09 2,5% 

Total 1186 100% 4467 100% 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus majoritatea exploataţiilor 

agricole, atât ca număr (86,5%), cât şi ca suprafaţă (80,5%) sunt exploataţii aflate în 

proprietate.  

 

b) Cultivarea plantelor 

Principalele produse agricole cultivate pe terenurile arabile din zonă sunt cele 

rezistente la condițiile climatice – în special cartoful, plantele de nutreţ, sfecla şi cerealele, 

precum: porumbul, grâul, secara şi orzul. 

Conform datelor de la Recensământul General Agricol 2010, situaţia cultivării 

exploataţiilor şi suprafeţelor agricole din comuna Prejmer, este următoarea: 113 

 880 exploataţii cultivate cu cereale pentru boabe (1242,44 ha): 253 cu grâu 

comun şi spelt (572,80 ha), 10 cu secară (16,73 ha), 123 cu orz şi orzoaică 

(157,82 ha), 11 cu ovăz (29,57 ha), 370 cu porumb (321,03 ha), 2 cu sorg (2,37 

ha) şi 111 cu alte cereale pentru boabe (142,12 ha); 

                                            
113 Sursă: Recensământul General Agricol 2010: http://www.rga2010.djsct.ro/  

http://www.rga2010.djsct.ro/
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 1 exploataţie cultivată cu plante industriale (0,60 ha); 

 424 exploataţii cultivate cu plante de nutreţ (743,05 ha): 73 cu fân (181,73 ha), 

14 cu porumb verde (54,43 ha), 322 cu leguminoase pentru nutreţ (445,96 ha) şi 

15 cu alte plante (60,93 ha); 

 509 de exploataţii cultivate cu alte culturi în teren arabil a suprafeţei agricole 

utilizate (233,62 ha): 7 cu plante leguminoase pentru boabe (8,28 ha), 382 cu 

cartofi (182,10 ha), 9 cu sfeclă de zahăr (7,03 ha), 84 cu rădăcinoase şi vărzoase 

pentru nutreţ (30,02 ha), 10 cu pepeni şi căpşuni (0,56 ha), 1 cu flori și plante 

ornamentale (0,20 ha), 16 cu alte culturi (5,43 ha); 

 11 exploataţii cu plantaţii pomicole (2,41 ha): 6 cu meri (1,54 ha), 2 cu peri (0,13 

ha), 2 cu pruni (0,20 ha) şi 1 cu alţi pomi fructiferi (0,54 ha); 

 1 exploataţie cu plantaţii viticole (0,16 ha). 

 

Niciuna dintre aceste exploataţii nu deţine certificare ecologică a suprafeţelor 

agricole utilizate. 

Comuna Prejmer deţine, de asemenea, 827 exploatații (72,30 ha) reprezentând 

grădini familiale și 372 reprezentând păşuni şi fâneţe (1534,78 ha). Terenul arabil în 

repaus este alcătuit din 64 exploataţii (84,94 ha), dintre care 4 hectare fac obiectul 

subvențiilor (7,36 ha). 

 

c) Creşterea animalelor 

Zona de păşuni şi fâneţe poate fi de asemenea exploatată, fiind favorabilă 

dezvoltării sectorului zootehnic, respectiv creşterii animalelor. Principalele categorii de 

animale crescute de locuitori în gospondăriile individuale sunt: ovinele, bovinele, 

porcinele, caprinele şi cabalinele. Pe lângă acestea, se mai cresc păsări de curte şi 

albine.  
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Conform datelor de la Recensământul General Agricol 2010, situaţia creşterii 

animalelor pe exploataţiile din comuna Prejmer, precum şi numărul acestora, este 

următoarea: 114 

 269 exploataţii cu 1589 capete de bovine; 

 231 exploataţii cu 8421 capete de ovine; 

 34 exploataţii cu 693 capete de caprine; 

 461 exploataţii cu 2055 capete de porcine; 

 934 exploataţii cu 13253 capete de păsări; 

 176 exploataţii cu 285 capete de cabaline; 

 6 exploataţii cu 28 capete de măgari şi catâri; 

 32 exploataţii cu 145 capete de iepuri de casă; 

 9 exploataţii cu 243 de familii de albine. 

Niciuna dintre aceste exploataţii nu deţine specii de animale crescute ecologic. 

Numeroasele râuri, pârâuri şi bălţi din zonă sunt de asemenea favorabile 

pisciculturii, zona fiind populată de numeroase specii de păstrăv, lipan, ţipar şi mreană. 

 

d) Maşini şi echipamente agricole 

Situaţia maşinilor şi echipamentelor agricole din comuna Prejmer, conform datelor 

de la Recensământul General Agricol 2010, este următoarea: 115 

 190 tractoare destinate unui număr de 342 exploataţii agricole; 

 8 motocultoare destinate unui număr de 25 exploataţii agricole; 

 151 de pluguri pentru tractoare destinate unui număr de 309 exploataţii agricole; 

 65 cultivatoare mecanice destinate unui număr de 136 exploataţii agricole; 

 55 combinatoare destinate unui număr de 83 exploatații agricole; 

 62 grape mecanice destinate unui număr de 145 exploataţii agricole; 

 61 semănători cu tracțiune mecanică destinate unui număr de 187 exploatații 

agricole; 

                                            
114 Sursă: Recensământul General Agricol 2010: http://www.rga2010.djsct.ro/  
115 Sursă: Recensământul General Agricol 2010: http://www.rga2010.djsct.ro/  

http://www.rga2010.djsct.ro/
http://www.rga2010.djsct.ro/


   151 

     

 

 

 31 maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte destinate unui număr de 81 exploataţii 

agricole; 

 60 maşini pentru erbicidat şi executat tratamente destinate unui număr de 138 

exploataţii agricole; 

 17 combine autopropulsante pentru recoltat cereale, culturi oleaginoase, 

seminceri destinate unui număr de 116 exploataţii agricole; 

 6 combine autopropulsante pentru uraje, sfeclă de zahăr, cartofi destinate 

unui număr de 14  exploatații agricole; 

 35 de motocositoare destinate unui număr de 96 exploataţii agricole; 

 148 de alte maşini şi echipamente agricole destinate unui număr de 119 

exploataţii agricole. 

 

e) Forţa de muncă din agricultură 

Conform datelor preluate de la Recensământul General Agricol 2010, 1981 

persoane au lucrat în agricultură în comuna Prejmer, dintre care: 116  

 1972 persoane (1194 de gen masculin şi 778 de gen feminin) în 1181 de 

exploataţii agricole individuale, fără personalitate juridică;  

 5 persoane (3 masculin și 2 feminin) în 2 exploataţii agricole organizate ca SRL; 

 1 persoană (1 masculin) în 1 exploataţie agricolă a Consiliului Local / Primăriei; 

 3 persoane (3 masculin) în 2 exploataţii agricole cu personalitate juridică de alte 

tipuri. 

 

Aşadar, distribuţia celor 1981 persoane pe gen este: 1201 gen masculin (61%) şi 

780 gen feminin (39%). În ceea ce priveşte distribuţia celor 1981 persoane pe grupe de 

vârstă, situaţia este următoarea: 

 92 persoane din grupa de vârstă 15-24 ani (4,5%); 

 175 persoane din grupa de vârstă 25-34 ani (9%); 

 387 persoane din grupa de vârstă 35-44 ani (19,5%); 

 386 persoane din grupa de vârstă 45-54 ani (19,5%); 

                                            
116 Sursă: Recensământul General Agricol 2010: http://www.rga2010.djsct.ro/  

http://www.rga2010.djsct.ro/
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 462 persoane din grupa de vârstă 55-64 ani (23,5%); 

 479 persoane de peste 65 ani (24%). 

 

În ceea ce priveşte distribuţia celor 1981 persoane care au lucrat în agricultură în 

funcţie de UAM 117, situaţia este următoarea: 

 1228 persoane (65%), dintre care 740 de gen masculin şi 488 de gen feminin, cu 

timp de lucru între 1-25% din UAM; 

 342 persoane (15%), dintre care 214 de gen masculin şi 128 de gen feminin, cu 

timp de lucru între 25-50% din UAM; 

 101 persoane (5%), dintre care 58 de gen masculin şi 43 de gen feminin, cu timp 

de lucru între 50-75% din UAM; 

 205 persoane (10%), dintre care 117 de gen masculin şi 88 de gen feminin, cu 

timp de lucru între 75-99% din UAM; 

 105 persoane (5%), dintre care 72 de gen masculin şi 33 de gen feminin, cu timp 

de lucru 100% UAM. 

 

f) Asociaţii de producători şi ferme agricole 

Cultivarea plantelor agricole şi creşterea animalelor reprezintă principalele activităţi 

ale multor locuitori din comuna Prejmer, acestea desfăşurându-se preponderent la nivel 

de subzistenţă şi semi-subzistenţă, în gospodării individuale. Fermele de subzistenţă 

produc produse în principal pentru consumul propriu, comercializarea acestor produse pe  

piaţă fiind o adevărată provocare. Întrucât, o mare parte dintre locuitorii comunei nu deţin 

alte surse de venituri, bunăstarea acestora depinde considerabil de nivelul de 

profitabilitate al acestor ferme de subzistenţă. 

Deşi Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” oferă elevilor 

prejmereni şi din împrejurimi oportunități de instruire în domeniile agricultură,  industrie 

alimentară, economic şi de comerţ-servicii, organizate pe mai multe nivele de învăţământ 

(tehnologic, profesional, seral), actualul grad de asociere între producători şi actualul 

număr de ferme din comuna Prejmer sunt reduse. 

                                            
117 UAM = unitate anuală de muncă (1 UAM = 245 de zile lucrătoare pe an)  
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În prezent, pe teritoriul comunei, există doar 2 asociaţii care au legătură cu 

domeniul agricol. Asociaţia Crescătorilor de Animale Agro-Zoo Prejmer a fost 

înfiinţată în anul 2010, cu scopul de a apăra interesele în sectorul de creştere şi 

ameliorare a animalelor (ovinelor, bovinelor, caprinelor şi cabalinelor), de îmbunătăţire şi 

menţinere, în bune condiţii agricole şi de mediu, a trupurilor de păşune ce formează 

păşunea comunei Prejmer precum şi ridicarea nivelului de viaţă al membrilor săi. 

Principalele obiective ale asociaţiei, care au legătură cu domeniul agricol, sunt 

următoarele: 

 Participarea la activităţile de creştere şi ameliorare a ovinelor, bovinelor, caprinelor 

şi cabalinelor, conform legislaţiei în vigoare; 

 Organizarea şi gospodărirea unor trupuri de păşune din comuna Prejmer; 

 Atragerea fondurilor pentru administrarea suprafeţelor de teren agricol, pentru 

achiziţionarea de utilaje agricole, pentru întreţinerea şi ameliorarea speciilor de 

animale şi pentru alte proiecte ce vizează dezvoltarea agriculturii; 

 Valorificarea producţiei agricole; 

 Prelucrarea, promovarea şi valorificarea produselor de origine animală, atât în 

ţară, cât şi în străinătate; 

 Înfiinţarea unităţilor de sacrificare a animalelor, de prelucrare şi depozitare a 

produselor de origine animală; 

 Promovarea şi dezvoltarea turismului agricol în zona comunei Prejmer; 

 Protejarea şi valorificarea mediului natural. 

Asociaţia ,,Complexul Didactic Ferma Animalelor - Ţara Bârsei – Prejmer a 

fost înfiinţată în anul 2009, cu scopul de a sprijini procesul instructiv-educativ din Colegiul 

pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei”. Principalele obiective ale 

asociaţiei, care au legătură cu domeniul agricol, sunt următoarele: 

 Achiziţionarea de animale precum: vaci, cai, porci, oi, capre, păsări; 

 Amenajarea de adăposturi pentru animale; 

 Înfiinţarea de culturi agricole; 

 Achiziţionarea de instalaţii de furajare a animalelor; 
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 Înfiinţarea unei pescării; 

 Înfiinţarea unei săli de muls.  

Pe teritoriul comunei Prejmer, există următoarele 5 ferme şi crescătorii de peşte: 

1) Bavaria Farming – este o fermă de culturi vegetale, înfiinţată în anul 2013 de un 

neamţ împreună cu soţia lui, de naţionalitate română. Ferma se întinde pe o 

suprafaţă de 1100 de ha pe teritoriul localităţilor Prejmer, Tărlungeni, Săcele şi 

Feldioara. Terenul arabil este cultivat cu rapiţă, grâu, sfeclă de zahăr, soia, mazare 

şi porumb, utilizând utilaje agricole performante de ultimă generaţie. Ferma deţine 

şi o magazie autorizată pentru depozitarea a 1500 de tone a culturilor exploatate. 

În cadrul fermei sunt angajate 17 persoane; 

2) Casa Verde 118 este o fermă avicolă, care creşte şi comercializează păsări şi pui, 

din diverse rase, precum găini, curcani, rațe şi gâşte. Ferma comercializează pui 

de 1 zi, pui de carne şi puicuţe ouătoare. De asemenea, Casa Verde 

comercializează furaje de cea mai bună calitate pentru sectorul zootehnic, pentru 

păsări, ovine, bovine, porcine şi iepuri; îngrăşăminte pentru agricultură, precum şi 

seminte, bulbi, pomi fructiferi şi multe alte accesorii utile pentru creşterea 

animalelor; 

3) Păstrăvăria Salmontana 119 – este o fermă piscicolă situată în centrul localităţii 

Prejmer, în urma preluării unei păstrăvării înfiinţate în 1936, cu scopul de a 

produce puiet pentru repopularea fondului piscicol din Ţara Bârsei şi de a asigura 

alevini pentru păstrăvăriile din zonă, până în anul 1989. De la preluarea sa, în anul 

1996, păstrăvăria a urmat o serie de modificări şi modernizări în scopul de a spori 

productivitatea, calitatea şi cantitatea păstrăvului crescut aici, asigurând puiet de 

păstrăv pentru păstrăvăriile din zonă, precum  şi păstrăv pentru consum. Sursa de 

alimentare a bazinelor provine dintr-un izvor situat în incinta păstrăvăriei. Începând 

din anul 2012, bazinele tradiţionale pentru creşterea păstrăvilor au fost înlocuite cu 

un nou sistem de bazine circulare din polipropilenă, utilizând şi adaos de oxige pur 

pentru a îmbunătăţi calitatea apei. Tot sistemul este atent monitorizat printr-o serie 

                                            
118 Sursă: http://puideozibrasov.ro/  
119 Sursă: http://salmontana.ro/  

http://puideozibrasov.ro/
http://salmontana.ro/
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de senzori şi aparatură specifică, care are rolul de a alerta personalul de serviciu şi 

de a corecta automat parametrii apei. Noul sistem de creştere a păstrăvilor a 

însemnat unui mediu de creştere mai curat, ceea ce a dublat capacitatea de 

producţie şi, totodată, a îmbunătăţit calitatea şi gustul cărnii de peşte. Producţia 

este eşalonată prin popularea în fiecare lună cu o serie nouă de puieţi, ceea ce 

asigură fermei o continuitate în comercializare. Păstrăvii pregătiţi pentru vânzare 

sunt sortaţi în prealabil cu ajutorul unui  sortator mecanic şi doar cei peste 250 g 

sunt parcaţi în bazinul pentru livrări, unde sunt ţinuţi la post timp de 48 h. În 

prezent, în cadrul păstrăvăriei sunt preparate şi comercializate şi diferite 

specialităţi din peşte crescut în propria unitate, 100% naturale, fără aditivi sau 

amelioratori, precum: păstrăv afumat cu fum natural, păstrăv în ulei, chiftele de 

păstrăv, ficăţel de păstrăv şi zacuscă de păstrăv; 

4) Complexul Dasmin 120 este o fermă piscicolă, amenajată cu lacuri pentru 

creşterea păstrăvului, în prezent existând peste 1200 de specii. În cadrul 

complexului există şi un restaurant cu terase în cadrul căruia se pot servi diverse 

preparate culinare, atât rețete cu pește cât și mâncăruri cu carne de pui, porc, vițel 

etc. Cea mai renumită este însă plăcinta de păstrăv, preparată după o reţetă 

proprie. Clienţii au posibilitatea ca la plecare să achiziţioneze păstrăv proaspăt, 

crescut în lacurile complexului. Complexul Dasmin dispune de un spațiu generos, 

fiind ideal pentru relaxare, plimbare și chiar pescuit sportiv pentru clienții săi; 

5) Păstrăvăria Blapis este o altă fermă piscicolă în care sunt crescuţi păstrăvi şi în 

cadrul căreia sunt preparate şi comercializate specialităţi din peşte. 

Deşi produsele lactate, din carne şi din peşte pot reprezenta mărci locale, care pot 

fi dezvoltate şi promovate în beneficiul producătorilor locali, majoritatea reclamă lipsa 

pieţelor agro-alimentare din teritoriu, încercând să își valorifice produsele pe cont 

propriu, în piețele din municiiple apropiate sau la târgurile și evenimentele locale. 

                                            
120 Sursă: http://dasmin.ro/  

http://dasmin.ro/
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4.1.2. Investiții în domeniul agricol 

 

În domeniul agricol, au fost realizate și finalizate o serie de investiții, printre care 

amintim: 121 

 

 ,,Reabilitare pășuni’ (2010-2013): investiţia s-a derulat în perioada 2010-2013, a 

avut o valoare totală de 511.946 lei şi a fost finanţată prin intermediul Măsurilor de 

sprijin APIA. In cadrul acesteia, au fost reabilitate şi întreţinute pășunile de la șes, 

din trupul Hoistol, cu suprafața de 180 ha și Pășunea Mare, cu suprafața de 590 

ha. În aceași perioadă s-au întreprins și activități de reabilitare și întreținere a 

pășunilor alpine ale UAT Prejmer deținute la Vama Buzăului și Întorsura-Buzăului, 

cu o suprafață totală de 271 ha; 

 

 ,,Reabilitare drumuri acces în pădurile de la șes” (2011): investiţia s-a derulat 

în anul 2011, a avut o valoare totală de 599.956 lei, fiind finanţată cu fonduri de la 

bugetul local și a constat în transformarea a 4,27 km de drum de pământ în drum 

pietruit și reabilitarea a 0,7 km de drum pietruit existent; 

 ,,Amenajare târg comunal din Lunca Câlnicului” (2006-2007): investiţia s-a 

derulat în perioada 2006-2007, a avut o valoare totală de 1.294.500 lei şi a fost 

finanţată cu fonduri de la bugetul local. Au fost efectuate lucrări de amenajare a 

terenului şi căilor de acces, de împrejmuire, construcţie clădiri cu instalații 

exterioare și interioare de iluminat, racordare apă potabilă și canalizare menajeră. 

 

 

 

 

 

                                            

121 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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4.2. Mediul de afaceri 

 

 

Conform datelor obținute din cadrul Primăriei comunei Prejmer, coroborate cu 

datele disponibile pe site-ul www.listafirme.ro, în anul 2020, la nivelul comunei Prejmer 

activau 381 de agenți economici, dintre care 309 (81%) cu sediul în satul Prejmer, 65 

(17%) cu sediul în Lunca Câlnicului şi 7 (2%) cu sediul în Stupinii Prejmerului, aşa cum 

este prezentat în figura de mai jos: 

 

Figura 5. Distribuția agenţilor economici din comuna Prejmer, în funcție de localizarea 

sediului acestora în cele 3 sate aparţinătoare  

 

Distribuţia agenților economici activi din comuna Prejmer, în funcție de domeniul 

de activitate este prezentata în tabelul de mai jos: 

http://www.listafirme.ro/
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Tabelul 29. Distribuţia agenților economici activi din comuna Prejmer, după 

domeniul de activitate 122 

Domeniul de activitate (CAEN rev.2) Număr agenți Procent 

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 11 2,89% 

B. Industria extractivă 1 0,26% 

C. Industria prelucrătoare 57 14,96% 

D. Producția și furnizarea de energie electrică și termică de 

gaze, apă caldă și aer condiționat 
2 0,52% 

E. Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 
9 2,36% 

F. Construcții 46 12,07% 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor 

112 29,40% 

H. Transport și depozitare 26 6,82% 

I. Hoteluri și restaurante 21 5,51% 

J. Informații și comunicații 5 1,31% 

L. Tranzacții imobiliare 11 2,89% 

M. Activități profesionale, științifice și tehnice 25 6,56% 

N. Activități de servicii administrative și activități de servicii 

suport 

22 5,77% 

P. Învățământ 4 1,05% 

Q. Sănătate și asistență socială 4 1,05% 

R. Activități de spectacole culturale și recreative 12 3,15% 

S. Alte activități de servicii 13 3,41% 

Total 381 100% 

 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, aproape o treime dintre agenţii 

economici din comuna Prejmer (29,40%) activează în domeniul comerțului cu ridicata și 

                                            

122 Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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cu amănuntul şi reparării autovehiculelor, urmaţi de cei care activează în de industria 

prelucrătoare (14,96%) și în construcții (12,07%). La polul opus, domeniile economice cel 

mai slab reprezentate la nivelul comunei Prejmer sunt industria extractivă (0,26%) și 

producția și furnizarea de energie electrică și termică de gaze, apă caldă și aer 

condiționat (0,52%).  

 

Figura 6. Distribuţia agenţilor economici activi din comuna Prejmer în funcţie de domeniul 

de activitate 



   160 

     

 

 

Tabelul 30. Cei mai importanţi agenţi economici din comuna Prejmer după cifra de 

afaceri și numărul de angajați 123 

Denumire agent economic Domeniu de activitate 
Cifra de 
afaceri 

Număr de 
angajați 

SC ELDON SRL Industria prelucrătoare 279.612.907 798 

SC SEDA – INVEST SRL Industria prelucrătoare 78.381.231 186 

SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL Industria prelucrătoare 52.713.333 80 

SC UNIOR TEPID SRL 
Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 

autovehiculelor 
45.699.173 57 

SC LOEDIGE MACHINE SRL Industria prelucrătoare 39.531.792 105 

SC VIACON ROMÂNIA SRL Industria prelucrătoare 38.936.640 75 

SC GJM COMPONENTS SRL Industria prelucrătoare 33.365.011 58 

SC RUMAGOL SRL Industria prelucrătoare 30.728.361 65 

SC TDM TRANSFORMATION 
DECOUPAGE DE METAUX SRL 

Industria prelucrătoare 21.756.153 41 

SC RUBITECH ROMÂNIA SRL Industria prelucătoare 18.971.836 79 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, domeniul industriei 

prelucrătoare este cel mai profitabil domeniu economic pentru agenţii din comuna 

Prejmer, înregistrând cele mai mari cifre de afaceri și având mai mare număr de angajați. 

Printre cele mai profitabile firme se numără și un operator economic care activează în 

domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul şi repararea autovehiculelor.  

                                            

123 Sursă: www.listafirme.ro 

http://www.listafirme.ro/
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Comuna Prejmer a cunoscut un progres economic important odată cu înființarea 

Parcului Graells & Llonch, cunoscut ca şi Parcul Industrial Prejmer (PIP).  

Înfiinţarea Parcului Industrial din comuna Prejmer a pornit de la nevoile companiilor 

și investitorilor care doresc să-și dezvolte aici activitatea, venind în sprijinul acestora cu 

infrastructură și condiții excelente.  

Compania Graells & Llonch, înființată în Barcelona în anul 1999, ca dezvoltator de 

parcuri industriale, în parteneriat cu administrația județeană și cu primăriile din Brașov și 

Prejmer, a finalizat prima etapă a construcţiei Parcului Industrial de la Prejmer în anul 

2006.  

Parcul este localizat la 13 km de Braşov, 7 km de şoseaua de centură a Braşovului 

şi 2 km de intersecţia DN 11 / E 574 (Braşov-Târgu Secuiesc). Accesul în PIP se face 

direct din DN10, chiar și prin transport public, cu autobuzul, acesta fiind situat pe partea 

dreaptă a sensului Prejmer-Braşov. 

Parcul Industrial de la Prejmer este un proiect modern de hale industriale (ce 

ocupă 91% din suprafaţă), cu spaţii de depozitare, producţie, de birouri sau comerciale, 

ce se întinde pe 84 hectare, devenind în ultimii ani un punct de referinţă la nivel regional. 

Parcul include şi hale existente cu o suprafaţă închiriabilă totală de 8 hectare, precum şi 

teren disponibil pentru noi extinderi. 

 

Sursă foto: https://www.bizbrasov.ro 
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Infrastructura parcului, pusă la dispoziția investitorilor şi agenţilor economici, se 

ridică la cele mai înalte standarde de calitate, halele şi clădirile fiind izolate şi existând un 

sistem de drumuri atent realizat și parcări suficiente care permit accesul direct la fiecare 

hală sau clădire în parte. În cadrul parcului, investitorilor şi agenţilor economici le sunt 

puse la dispoziţie diverse facilităţi şi dotări, precum: incintă împrejmuită, sistem de 

încălzire, stații de transformare pentru sistemul electric, rețea internă de distribuție a 

gazului, sistem de alimentare domestic și industrial de apă, sistem antiincendiu, sistem de 

canalizare, sistem de comunicații prin fibră optică, iluminat stradal, uşi pentru accesul 

auto, rampă încărcare, sistem sprinklere, sistem de iluminare, platformă acces tiruri etc. 

Sistemul de servicii oferite în cadrul PIP este de asemenea foarte bine pus la 

punct. Printre acestea, amintim: serviciile de supraveghere video, parcarea, paza 

asigurată 24/24 ore, igienizarea străzilor, colectarea deşeurilor, grădinăritul,deszăpezirea, 

serviciile de transport prin intermediul unei agenţii, informarea şi consilierea de către 

echipa de profesionişti a parcului etc. Pe lângă serviciile deja existente, se dorește și 

implementarea unor servicii precum: centru medical, entități bancare, benzinărie, cântar 

pentru camioane, hotel, restaurante și cafenele, grădiniță. 

În cadrul Parcul Industial de la Prejmer, devenit în ultimii ani un adevărat punct de 

reper în cadrul industriei prelucrătoare din județ, îşi desfăşoară activitatea peste 40 de 

companii regionale și multinaționale, cu cifre de afaceri importante, având peste 3.000 de 

angajaţi, printre care se numără atât locuitorii comunei Prejmer cât şi persoane din 

localităţile învecinate. 

Parcul Industrial Prejmer a devenit astfel un mic „orășel industrial” care atrage din 

ce în ce mai mulți investitori și operatori economici. În prezent, zona Parcului Industrial 

Prejmer este în continuă dezvoltare, punându-se accent atât pe oferirea unor condiţii 

optime de funcţionare companiilor, cât şi a unor condiţii optime de muncă angajaţilor. 
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4.3. Turism 

 

4.3.1. Structuri de primire turistice 

 

Conform Registrului cu structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare124, 

pe teritoriul comunei Prejmer există următoarele 6 pensiuni turistice clasificate: 

 

 Pensiunea Diana  

Pensiunea Diana, situată la 12 

km de Brașov, este clasificată la 

categoria 3 margarete şi deţine 7 spaţii 

de cazare, cu un număr total de 25 

locuri, respectiv: 2 camere duble, 1 

cameră triplă, 3 camere de 4 locuri şi 1 

suită de 6 locuri. Toate camerele au băi 

proprii, TV, încălzire centrală, internet, 

majoritatea având şi balcon. 

Pensiunea pune la dispoziția oaspeților o bucătărie complet echipată, un living, o 

terasă acoperită, un loc special amenajat pentru grătar, spațiu de joacă pentru copii şi 

locuri de parcare. De asemenea, turiştii au posibilitatea de a pescui păstrăv din 

păstrăvăria proprie a pensiunii 125.  

 

 

                                            
124 Sursă: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 
125 Sursă: https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_diana-c488.html  

Sursă foto: https://www.booking.com 

 

http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_diana-c488.html
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 Pensiunea Magnolia - http://www.pensiuneamagnolia.com/ 

Pensiunea Magnolia, situată pe 

strada Mare, unul dintre drumurile cele 

mai intens circulate din comună, la 400 m 

de Cetatea Prejmer, este clasificată la 

categoria 2 margarete şi deţine 2 spaţii 

de cazare, cu un număr total de 7 locuri, 

respectiv: 1 cameră dublă pentru maxim 

3 persoane şi 1 apartament pentru 4 

persoane. Ambele spaţii de cazare au băi 

proprii, încălzire centrală, internet, 

televizoare, frigidere şi cafetiere, având 

privelişte către curte şi grădină. În plus, apartamentul este dotat cu cuptor cu microunde, 

cafetieră, fierbător de apă şi prăjitor de pâine. Camera dublă are balcon. 

Pensiunea pune la dispoziție oaspeților o bucătărie complet echipată, un living, o 

sală de mese, un loc special amenajat pentru grătar şi locuri de parcare 126. 

 

 Pensiunea Oficial - https://www.pensiuneaoficial.com/ 

Pensiunea Oficial, 

situată pe DN 10, la 12 km 

de Braşov, este clasificată 

la categoria 3 margarete şi 

deţine 10 spaţii de cazare, 

cu un număr total de 20 

locuri, în camere cu 2, 3 

sau 4 locuri. Toate 

camerele au băi proprii, TV, 

                                            
126 Sursă: https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_magnolia-c52080.html   

Sursă foto: https://www.discover-romania.ro 

 

Sursă foto: https://www.booking.com 

 

http://www.pensiuneamagnolia.com/
https://www.pensiuneaoficial.com/
https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_magnolia-c52080.html
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încălzire centrală şi internet, unele având şi balcon. 

Pensiunea pune la dispoziția oaspeților propriul restaurant, un loc special amenajat 

pentru grătar, spații de relaxare (terasă, foișor), acces la sala de conferinţe, servicii de 

masaj cu programare prealabilă, precum şi locuri de parcare. De asemenea, pensiunea 

oferă servicii de livrare a meniului zilei în comuna Prejmer. 

 

 Pensiunea Select  

Pensiunea Select, localizată 

în apropierea Bisericii Fortificate din 

Prejmer, este clasificată la categoria 

3  margareta și deţine 3 spaţii de 

cazare cu un număr total de 6 locuri. 

Spaţiile de cazare au băi proprii, TV, 

încălzire centrală şi conexiune la 

internet.  

Pensiunea pune la dispoziţia oaspeţilor propriul restaurant, această unitate fiind 

autorizată şi ca structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie publică. Oaspeţii 

pensiunii au acces și la terasa exterioară, la locul special amenajat pentru grătar, la 

bucătăria complet echipată, și la locurile de parcare 127. 

 

 Pensiunea Silvia - http://pensiuneasilvia.inbrasov.ro/ 

Pensiunea Silvia este clasificată la categoria 3 margarete şi deţine 10 spaţii de 

cazare cu un număr total de 21 de locuri, respectiv: 9 camere duble şi 1 cameră triplă. 

Toate camerele au băi proprii, TV, încălzire centrală şi conexiune la internet.  

 

                                            
127 Sursă: https://www.booking.com    

Sursă foto: https://www.agoda.com 

 

http://pensiuneasilvia.inbrasov.ro/
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Pensiunea pune la dispoziție 

oaspeților o bucătărie complet echipată, un 

loc special amenajat pentru grătar, foişor, 

locuri de parcare şi servicii de 

demipensiune, la cerere. 

În plus, oaspeţii pensiunii sunt 

încurajaţi să socializeze jucând remi, table, 

cărţi, şah sau monopoly sau să practice 

diverse sporturi sau activităţi de agrement, 

precum: pescuitul  la păstrăvăriile din zonă, echitaţie cu personal calificat, fotbal sau tenis 

de câmp sau de masă 128. 

 

 Casa Săsească Prejmer 

Casa Săsească Prejmer este clasificată la categoria 3 margarete şi deţine 8 spaţii 

de cazare, cu un număr total de 19 locuri. Pensiunea funcționează în regim cu circuit 

închis, închirierea putându-se realiza doar pe bază de contract. Oaspeții beneficiază de 

mic dejun inclus, însă la cererea acestora, se pot asigura şi prânzul și cina.  

 

În afara celor 6 pensiuni menţionate, care sunt clasificate de către Ministerul 

Turismului ca structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, în comuna Prejmer mai 

există și alte spaţii de cazare (neclasificate), în care turiștii se pot odihni și relaxa: 

 

 Vila Jasmine Residence  

Vila Jasmine este o vilă de 230 mp, amplasată la câteva minute de Biserica 

Fortificată din Prejmer, care oferă cazare în 4 dormitoare pentru un număr total de 8-10 

persoane.  

                                            
128 Sursă: https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_silvia-c10196.html    

Sursă foto: https://www.carta.ro 

 

https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_silvia-c10196.html
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Toate dormitoarele au TV şi 

conexiune la internet, unul are baie 

proprie, iar 3 au baie comună. Oaspeții au 

acces la bucătăria complet echipată, la un 

living spațios, o grădină de 1000 mp, și 

locuri de parcare 129. 

 

 

 

 Pensiunea Vânătorul  

Pensiunea Vânătorul este o pensiune cu specific vânătoresc, situată într-o zonă 

liniștită, ferită de zgomotul 

traficului, dar în același timp 

central, în apropiere de Cetatea 

Prejmer. Pensiunea dispune de 6 

spaţii de cazare: 4 camere duble, 

fiecare cu capacitatea de 2 

persoane, 1 apartament cu 2 

camere cu capacitatea de 4 

persoane şi 1 căsuţă cu capacitatea 

de 4 persoane. De asemenea, oaspeții aici pot beneficia și de o bucătărie complet utilată, 

un loc special amenajat pentru grătar, acces la sala de evenimente şi locuri de parcare. În 

incinta pensiunii există și un bazin natural crescătorie păstrăv 130.  

 

 

                                            
129 Sursă: https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/vila_jasmine_residence-c106612.html     
130 Sursă: https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_vanatorul-c106542.html      

Sursă foto: https://www.infoghidromania.com 

 

Sursă foto: https://www.turistinfo.ro 

 

https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/vila_jasmine_residence-c106612.html
https://www.turistinfo.ro/prejmer/cazare-prejmer/pensiunea_vanatorul-c106542.html
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 Domeniul Bogdan Lorion - https://www.domeniul-bogdan.ro/  

Domeniul Bogdan Lorion 

(fostul Popas Căprioara) este situat 

pe DN11, în direcția spre Târgu 

Secuiesc, în apropierea unei 

rezervații de stejari seculari. 

Complexul turistic dispune de 24 de 

camere (19 camere twin și 5 camere 

matrimoniale) pentru maxim 50 de 

persoane, oferindu-le oaspeților săi 

servicii de înaltă calitate. Pe lângă 

facilitățile unei pensiuni obișnuite, aici turiștii se pot bucura și de mâncare tradițională în 

cadrul restaurantului a la carte cu 30 de locuri, o terasă de vară, 2 săli de evenimente cu 

200 şi, respectiv, 40 de locuri, un mic SPA și saună, foişoare exterioare, loc de joacă 

pentru copii și parcare supravegheată video. În incinta acestui complex, se organizează 

diferite evenimente, precum nunţi, botezuri, concerte sau petreceri. 

 

 Pensiunea Violeta - http://pensiuneavioletabrasov.ro/ 

Pensiunea Violeta dispune de 2 

clădiri în care oferă un număr de 16 şi, 

respectiv, 24 de locuri de cazare, în 

camere duble şi triple. Unele camere 

duble au baie proprie, în timp ce altele 

au câte 1 baie comună la 2 camere. 

Camerele triple, situate la etaj, au 

terase. În ambele clădiri există bucătării 

complet utilate, spații de luat masa, TV 

Sursă foto: https://www.lapensiuni.ro  

 

Sursă foto: https://www.portalturism.com 

 

https://www.domeniul-bogdan.ro/
http://pensiuneavioletabrasov.ro/
https://www.lapensiuni.ro/
https://www.portalturism/
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şi conexiune la internet. În spatele grădinii pensiunii există un pârâu natural frumos 

amenajat, iar în curte există un mic lac. Turiștii se pot bucura de un loc special amenajat 

pentru grătar sau pot juca tenis pe terenul aflat la câţiva metri de pensiune sau pot pescui 

la la o păstrăvărie situată în apropierea acesteia. 

 

 Pensiunea 163Plopi - https://163plopi.ro/pensiune-3-163plopi/ 

Pensiunea 163 Plopi este 

poziţionată într-o zonă retrasă, 

departe de drumurile intens 

circulate, punând la dispoziţia 

oaspeţilor 12 camere duble și 6 

garsoniere în care se pot caza. 

Deşi majoritatea 

oaspeţilor sunt participanţi la 

evenimentele organizate în 

cadrul clubului ecvestru 

163Plopi, pensiunea 

funcţionează şi în regim de 

închiriere standard. 

 Fiecare spaţiu de cazare dispune de baie proprie, TV şi conexiune. În cadrul 

garsonierelor există mici chicinete, cu spaţii pentru gătit. De asemenea, oaspeții au acces 

la un spaţiu comun pentru servirea mesei, la lounge, la 4 săli de evenimente, precum și la 

grădină și terasă. 

 

 

 

 

Sursă foto: https://www.163plopi.ro 

 

https://163plopi.ro/pensiune-3-163plopi/
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4.3.2. Promovare turistică 

 

Promovarea turistică a zonei comunei Prejmer se realizează atât prin mijloace 

clasice (pliante, broşuri, articole mass-media sau apariţii televizate), cât şi prin mijloace  

on-line, pe rețelele de socializare și pe site-ul Primăriei (www.primariaprejmer.ro) şi pe 

paginile Facebook ale diferitelor instituţii, organizaţii sau evenimente din comună.  

Un bun exemplu de promovare turistică a Prejmerului prin mijloace clasice este 

menţionarea obiectivelor turistice şi a evenimentelor desfăşurate în comună în cadrul 

broşurii ,,Ghid de informare şi promovare a turismului şi culturii în zona Curbura 

Carpaţilor”, comuna Prejmer fiind membră a Grupului de Acţiune Locală Curbura 

Carpaţilor, alături de comunele Budila, Teliu, Tărlungeni, Vama Buzăului şi de oraşul 

Întorsura Buzăului. Broşura este disponibilă inclusiv în format electronic, la adresa: 

http://www.comunavamabuzaului.ro/docs/brosura_CIT_2015-07_web.pdf  

O altă broşură care aduce Prejmerul în atenţia cititorilor, prin prezentarea 

patrimoniului natural al acestuia este „Life for Mash – Restaurarea și ajutorarea 

proceselor naturale în pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer și Hărman”, realizată de 

Fundaţia Carpaţi, în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din 

cadrul Universităţii Transilvania Braşov şi cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 

Staţiunea Braşov, în cadrul unui proiect finanţat prin programul LIFE + Natura. Broşura 

este disponibilă inclusiv în format electronic, la adresele: 

http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-

content/uploads/2018/02/IMPORTANTA-SPECIILOR-SI-HABITATELOR-DIN-SITURILE-

NATURA-2000-DIN-CADRUL-PROIECTULU-min.pdf şi 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFi

le&rep=file&fil=LIFE_FOR_MARSH_Booklet_RO.pdf  

Obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Prejmer sunt prezente, de asemenea, 

și pe diferite site-uri de promovare a destinațiilor turistice, precum: www.vinsieu.ro, 

www.metropola.info, www.romaniatourism.com, www.turistinfo.ro, www.infotour.ro, 

http://www.primariaprejmer.ro/
http://www.comunavamabuzaului.ro/docs/brosura_CIT_2015-07_web.pdf
http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/IMPORTANTA-SPECIILOR-SI-HABITATELOR-DIN-SITURILE-NATURA-2000-DIN-CADRUL-PROIECTULU-min.pdf
http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/IMPORTANTA-SPECIILOR-SI-HABITATELOR-DIN-SITURILE-NATURA-2000-DIN-CADRUL-PROIECTULU-min.pdf
http://www.fundatiacarpati.ro/formarsh/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/IMPORTANTA-SPECIILOR-SI-HABITATELOR-DIN-SITURILE-NATURA-2000-DIN-CADRUL-PROIECTULU-min.pdf
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE_FOR_MARSH_Booklet_RO.pdf
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=LIFE_FOR_MARSH_Booklet_RO.pdf
http://www.vinsieu.ro/
http://www.metropola.info/
http://www.romaniatourism.com/
http://www.turistinfo.ro/
http://www.infotour.ro/
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www.locuridinromania.ro, www.turismistoric.ro, www.romaniaturistica.ro sau www.travel-

the-world.ro.  

Trustul de televiziune Realitatea TV Braşov a realizat un material video de 

promovare a comunei Prejmer, denumit ,,Călător prin Prejmer”, care poate fi vizionat la 

adresa: https://www.youtube.com/watch?v=fLeg-pORI2E  

Principala atracţie turistică a comunei Prejmer, Biserica Fortificată, este promovată 

într-un material video realizat de Nelstill Video Production, care poate fi vizionat la 

adresa: https://www.youtube.com/watch?v=AQO-_D5Xd-

c&list=RDCMUCmfuumt8CQuDIK_yWhu2keQ&start_radio=1&t=0  

Televiziunea Română a inclus promovarea acestui obiectiv turistic în emisiunea 

Discover România, reportajul putând fi vizionat la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAuWjjjMhm0. Şi Antena 1 a promovat Biserica 

Fortificată din Prejmer în cadrul emisiunii Observator, articolul şi reportajul putând fi 

vizualizate la adresa: https://observator.tv/social/prejmer-bijuterie-tara-barsei-

311252.html.  

Alte materiale video realizate în comuna Prejmer au în centrul atenţiei evenimente 

locale, cel mai faimos fiind Faschingul. Pe canalul oficial de YouTube al Agenției 

Metropolitane Brașov se găseşte un videoclip de prezentare al evenimentului, ediţia 

2017, care poate fi vizionat la adresa https://www.youtube.com/watch?v=SjbJXI9HoEU. 

Alte televiziuni, precum Braşov TV, Info TV, Nova TV, RTT Braşov şi chiar şi TVR au 

realizat, de-a lungul anilor, diverse reportaje ale acestui eveniment. Reportajul realizat de 

TVR, spre exemplu, poate fi vizionat la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=_IAx3KTnsIA  

Ediția din anul 2020 a Fashingului a fost promovată în emisiunea Secretele 

Brașovului a televiziunii RTT Brașov, emisiunea putând fi vizionată la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=JR-7Cu9iBu4&t=690s. 

http://www.locuridinromania.ro/
http://www.turismistoric.ro/
http://www.travel-the-world.ro/
http://www.travel-the-world.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=fLeg-pORI2E
https://www.youtube.com/watch?v=AQO-_D5Xd-c&list=RDCMUCmfuumt8CQuDIK_yWhu2keQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=AQO-_D5Xd-c&list=RDCMUCmfuumt8CQuDIK_yWhu2keQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=jAuWjjjMhm0
https://observator.tv/social/prejmer-bijuterie-tara-barsei-311252.html
https://observator.tv/social/prejmer-bijuterie-tara-barsei-311252.html
https://www.youtube.com/watch?v=SjbJXI9HoEU
https://www.youtube.com/watch?v=_IAx3KTnsIA
https://www.youtube.com/watch?v=JR-7Cu9iBu4&t=690s
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Şi alte evenimente locale desfăşurate anual în comuna Prejmer, precum 

Festivalului Internațional – Suflet Românesc sau Zilele Recoltei, sunt promovate de 

televiziunile anterior menţionate, prin scurte reportaje. Evenimentele desfăşurate în 

comuna Prejmer apar, de asemenea, şi în ziarele locale sau sunt preluate de diferite 

agenţii de presă, precum: Bună Ziua Braşov, www.nesbv.ro sau www.novapress.ro.  

Tot prin intermediul materialelor video este promovat şi Complexul de Echitație 

163Plopi, locaţie care atrage nenumăraţi vizitatori şi turişti cu ocazia diferitelor competiţii 

ecvestre organizate, videoclipul de prezentare putând fi vizionat la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=br45sK2DagM. 

În ceea ce priveşte promovarea turistică prin mijloace online, aceasta se face în 

special pe paginile Facebook ale diferitelor instituţii, organizaţii sau evenimente din 

comună, printre care amintim: 

 Pagina instituţiei Primăria Comunei Prejmer: 

https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-Comunei-Prejmer-551996451642363; 

 Pagina de informare Ziarul Prejmereanul https://www.facebook.com/prejmereanul/; 

 Pagina de informare culturală Centrul Cultural „Ștefan Ludwig Roth” Prejmer:  

https://www.facebook.com/salamultifunctionala/; 

 Pagina GAL Curbura Carpaţilor: https://www.facebook.com/curburacarpatilor.gal  

 Pagina evenimentului Fasching Prejmer – Sărbătoarea Clătitelor: 

https://www.facebook.com/faschingprejmer.sarbatoareaclatitelor/; 

 Pagina Zilele Recoltei https://www.facebook.com/zilelerecolteiprejmer/; 

 Pagina evenimentului Suflet Românesc – Festivalul Internațional  

https://www.facebook.com/SufletRomanescFest/; 

 Pagina evenimentului Zoritorii comunei Prejmer: 

https://www.facebook.com/ZoritoriiComuneiPrejmer/; 

http://www.nesbv.ro/
http://www.novapress.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=br45sK2DagM
https://www.facebook.com/Prim%C4%83ria-Comunei-Prejmer-551996451642363
https://www.facebook.com/prejmereanul/
https://www.facebook.com/salamultifunctionala/
https://www.facebook.com/curburacarpatilor.gal
https://www.facebook.com/faschingprejmer.sarbatoareaclatitelor/
https://www.facebook.com/zilelerecolteiprejmer/
https://www.facebook.com/SufletRomanescFest/
https://www.facebook.com/ZoritoriiComuneiPrejmer/
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Pentru promovarea turistică şi culturală a comunei Prejmer autorităţile au în vedere 

înfiinţarea unui Centru de Informare Tursitică, pentru care, în prezent, se elaborează 

documentațiile tehnico-economice 131. 

 

4.3.3. Forme de turism 

 

Datorită bogatului patrimoniu natural, istoric şi cultural, comuna Prejmer are un 

bogat potenţial turistic, aici ajungând, an de an, din ce în ce mai mulți turiști, aşa cum 

reiese din tabelul de mai jos. 

Tabelul 31. Evoluţia turismului în comuna Prejmer, în perioada 2015-2019 132 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Evoluţie 

2015-

2019 

Număr structuri de primire 

turistică clasificate 
4 4 5 5 6 + 50% 

Capacitate de cazare în structuri 

de primire turistică clasificate 
58 58 65 65 83 + 43% 

Nr. de sosiri ale turiştilor în 

structuri de primire turistică 

587 1474 1914 1856 2633 + 349% 

Înnoptări ale turiştilor în structuri 

de primire turistică 

1598 3210 3182 3512 5157 + 223% 

 

Aşa cum reiese din tabelul de mai sus în comuna Prejmer, în perioada 2015 - 

2019, atât numărul structurilor de primire turistică clasificate, cât şi capacitatea de cazare 

a turiştilor în cadrul acestora, au crescut cu peste 40%. În ceea ce priveşte numărul de 

sosiri şi de înnoptări ale turiștilor în unităţile de cazare, evoluţia în perioada 2015-2019 

                                            

131 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
132 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table  

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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este uimitoare, acestea înregistrând creşteri de peste 200%. Din raportul înnoptări / sosiri 

ale turiştilor rezultă că în anul 2019 aceştia au petrecut, în medie, câte 2 nopţi / sejur în 

cadrul unei unităţi de primire turistică. 

În comuna Prejmer pot fi practicate diferite forme de turism, printre care: turismul 

de agrement, turismul sportiv, turismul cultural şi ecoturismul. 

Turismul de agrement este acea formă de turism prin care se satisfac nevoile 

turiştilor de odihnă, destindere, relaxare şi amuzament. Turiştii care vizitează comuna 

Prejmer au diverse oportunităţi pentru satisfacerea acestor nevoi, datorate următoarelor: 

 Cadrului liniştit, specific zonei rurale; 

 Bogatului patrimoniu natural, cu o bogată reţea hidrografică şi cu arii naturale 

protejate; 

 Spaţiilor verzi, parcurilor, zonelor pietonale şi de agrement amenajate pe teritoriul 

comunei în care turiştii se pot plimba sau relaxa; 

 Posibilităţii de pescuit recreativ în numeroasele păstrăvării din zonă; 

 Facilităţilor oferite de diferite unităţi turistice de cazare, majoritatea având curţi sau 

grădini cu spaţii de relaxare (terase, foişoare) în care turiştii pot socializa, locuri 

special amenajate pentru grătar, iar unele având chiar propriile păstrăvării, facilităţi 

pentru activităţi fizice recreative (tenis de câmp, tenis de masă), SPA şi saună, iar 

altele punând la dispoziţia turiştilor diferite jocuri de socializare (cărţi, remi, şah, 

Monopoly); 

 Restaurantelor şi altor locuri de servire a meselor unde turiştii pot servi preparate 

locale, tradiţionale româneşti sau diverse specilităţi, în funcţie de preferinţele 

acestora; 

 Locaţiilor de divertisment: baruri şi centre de evenimente. 

Turismul sportiv este una dintre cele mai profitabile ramuri ale turismului, care 

vizează nevoile turiştilor de practicare a sporturilor şi de participare la competiţii sportive. 

Comuna Prejmer este o destinaţie favorabilă practicării turismului sportiv din următoarele 

considerente: 
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 Existenţa unui cadrul natural liniştit, a zonelor verzi şi a pistelor de bicicletă, 

favorabile practicării sporturilor în aer liber (ex. jogging, ciclism); 

 Club sportiv, bază sportive şi terenuri amenajate, unde pot fi practicate sporturi de 

echipă (fotbal, handbal) şi organizate competiţii pentru aceste sporturi; 

 Complexul 163 Plopi, destinat practicanţilor de echitaţie, în care se organizează 

inclusiv competiţii ecvestre; 

 Complexul Prejmer Circuit, destinat practicanţilor de karting şi alte sporturi cu 

motor, în care se organizează inclusiv competiţii pentru aceste sporturi, precum şi 

cursuri de piloţi de curse; 

 Aerodromul, destinat amatorilor de aviaţie, în cadrul căruia se pot practica zboruri 

de agrement şi se organizează cursuri de pilotaj; 

 Numeroase bălţi şi păstrăvării unde turiştii pot practica pescuitul sportiv; 

 Numeroase evenimente sportive desfăşurate anual, care atrag un număr mare de 

turişti pasionaţi de sporturi. 

Turismul cultural este acea formă de turism prin care se satisfac nevoile turiştilor 

de vizitare a monumentelor istorice şi de cunoaştere a meşteşugurilor tradiţionale, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor locale dintr-o anumită zonă şi de a participa la evenimente 

culturale. Comuna Prejmer este o destinaţie favorabilă practicării turismului cultural din 

următoarele considerente: 

 Caracterul multicultural al zonei, unde tradiţiile româneşti se îmbină cu cele 

săseşti; 

 Biserica evanghelică fortificată (cetatea ţărănească), inclusă în patrimoniul 

UNESCO, care este cea mai bine păstrată cetate medievală din estul Europei. 

Cetatea este inclusă şi în prestigioasa colecție Michelin, fiind şi singurul obiectiv 

turistic din județul Brașov care a primit cea mai înaltă distincție, de 3 stele în cadrul 

Ghidului Verde România; 

 Muzeul etnografic din incinta cetăţii; 

 Cea mai veche casă săsească din Ţara Bârsei, inclusă în patrimoniul UNESCO; 

 Sit rural, case şi lăcaşuri de cult aflate pe lista monumentelor istorice din comună; 
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 Organizarea anuală a multiple şi diverse evenimente culturale, precum Fasching – 

Sărbătoarea clătitelor, Zilele Recoltei, Festivalul Internaţional Suflet Românesc etc;  

 Ansambluri folclorice care promovează şi duc mai departe, atât tradiţiile culturale 

româneşti, cât şi cele săseşti; 

 Organizarea atelierelor pentru meşterii populari şi a evenimentelor de promovare a 

produselor alimentare tradiţionale. 

Ecoturismul este acea formă de turism cu impact scăzut asupra mediului, care 

vizează nevoile turiştilor de cunoaştere a naturii şi de apreciere şi conservare a resurselor 

naturale, care asigură beneficii durabile populaţiei locale. Comuna Prejmer are potenţial 

în privinţa practicării ecoturismului datorită următoarelor resurse: 

 Aria naturală protejată ,,Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer”, declarată sit 

Natura 2000; 

 Aria naturală protejată ,,Oltul superior”, declarată sit Natura 2000; 

 Biodiversitate, cu numeroase specii de plante şi animale ocrotite prin lege; 

 Bogata reţea hidrografică, cu râuri, bălţi şi izvoare subterane, care a dus la 

denumirea de ,,satul cu o mie de izvoare”; 

 Acţiunile ecologice desfăşurate pe teritoriul comunei, precum plantarea de puieţi 

Actualele tendinţe în domeniul turismului se îndreptă către conservarea tradiţiilor 

culturale şi a mediului înconjurător, iar comuna Prejmer deţine un bogat patromoniu 

natural şi cultural, ceea ce constituie premisele unei bune dezvoltări a acestui sector, cu 

beneficii inclusiv pe plan economic. În completarea acestor resurse naturale şi culturale, 

vin şi infrastuctura şi resursele care încurajează practicarea sporturilor şi participarea la 

diverse competiţii sportive, precum şi facilităţile puse la dispoziţia turiştilor de către 

unităţile de cazare de pe teritoriul comunei. 
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5. Protecţia mediului 

 

5.1. Factorii de mediu şi sursele de poluare 

 

Factorii de mediu din comuna Prejmer, detaliaţi în subcapitolul 1.4. 

Caracteristici geografice, fac referire la: 

 Aplasarea şi relieful comunei într-o zonă de şes depresionar, în care mediul 

mlăştinos se îmbină cu cel uscat; 

 Reţeaua hidrografică bogată care străbate zona, atât cu ape supraterane, limpezi 

şi bine oxigenate, cât şi cu sute de izvoare subterane, care au dat naștere 

denumirii de „satul cu o mie de izvoare”; 

 Biodiversitatea adăpostind numeroase specii de floră și faună ocrotite; 

 Numeroasele resurse naturale: lemn, vânat, pescuit, ape minerale şi material de 

construcţie. 

 

Principalele surse de poluare, care afectează calitatea aerului de pe teritoriul 

comunei Prejmer 133, sunt:  

 traficul auto intens de pe drumurile naţionale (DN 10, DN 11) şi judeţene (DJ 

112D) care traversează comuna, care, în condiții de vânt 0, generează diferite 

noxe – bioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot și sulf, hidrocarburi, 

particule fine de praf; 

 activităţile agricole care implică utilizarea îngrășămintelor chimice și arderea 

resturilor vegetale în cadrul activităţilor agricole, care generează nitraţi; 

 prezența compușilor chimici rezultați din procesele tehnologice care au loc în 

Parcul Industrial Prejmer.  

                                            

133 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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Principala sursă de poluare, care afectează calitatea apelor de pe teritoriul 

comunei Prejmer 134, este cauzată de depozitarea si evacuarea neconformă a diferitelor 

tipuri de deşeuri, agricole, industriale dar şi menajere generate gospodării, care ajung în 

albiile izvoarelor şi în canalele de desecare, din cauza reţelelor de canalizare degradate 

sau chiar a lipsei acestora pe întreg teritoriul comunei. Comuna Prejmer a fost desemnată 

de către Compartimentul de Mediu al CJ Braşov ca zonă critică sub aspectul poluării 

apelor subterane, pânza freatică prezentând concentraţii mari de azotaţi şi plumb şi 

inclusă în Lista localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi 

din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile). 

La nivelul comunei a fost desfășurat în anul 2011, pentru prima oară, proiectul 

„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, obiectivul proiectului fiind acela de a 

reduce deversările de nutrienți în corpurile de apă, promovarea schimbărilor 

comportamentale la nivel regional, sprijinirea pentru întărirea cadrului de reglementare și 

capacității instituționale și plantarea de puieți. Astfel, în primăvara anului 2011, s-au 

plantat 500 de puieți de salcâm, stejar, sălcioară, păducel și frasin pe o suprafață de 6,5 

de hectare, împărțită în 3 zone: „La Stejari”, „Stație de epurare”, „Stația de colectare și 

selectare a deșeurilor”. Tot prin intermediul acestui proiect, în perioada 2012-2013, s-a 

construit o platformă betonată și împrejmuită pentru depozitarea deșeurilor organice 

provenite de la animale, cu o capacitate de stocare de 2000 tone de gunoi pe an, în 

cadrul Stației de colectare și selectare a deșeurilor. În perioada 2013-2014, au fost 

achiziționate echipamentele necesare funcționării acestei platforme în condiții optime. 

Valoarea totală a acestor două investiții a fost de 902.167 lei. Finanțarea investiției a fost 

suportată în cuantum de 95% de către Banca Mondială și Guvernul României, iar restul 

de 5% a fost acordat de către Consiliul Local al comunei Prejmer. Se dorește ca proiectul 

să continue an de an, până în momentul în care se vor planta un număr total de 50.000 

de puieți pe o suprafață totală de aproximativ 10 hectare.  135   

                                            

134 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/8_Studiul-de-Mediu.pdf  

135 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/ 

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/8_Studiul-de-Mediu.pdf
http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/
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Cea mai recentă acțiune de plantare de puieți a 

avut loc în luna octombrie 2019, alături de Asociația 

Creștem România Împreună, în cadrul proiectului 

„Plantează în România” 136. Astfel, au fost plantați 

puieți pe lângă DN10, între podul de după Hărman și 

intrarea în satul Prejmer, scopul fiind acela de a opri, 

pe de-o parte, înzăpezirile frecvente în această zonă și, 

pe de cealaltă parte, pentru a oferi umbră în timpul 

sezonului cald. În scopul protejării vegetației și 

ecosistemelor, s-au suplimentat măsurile de protecție a 

sitului Natura 2000 – Pădurea și mlaștinile eutrofe de la 

Prejmer, prin împrejmuirea ariei protejate și 

semnalarea acesteia ca rezervație naturală cu regim 

de ocrotire și s-a elaborat un plan eficient de management al sitului care să includă 

măsuri concrete de control a creșterii activității antropice datorate dezvoltării PIP.   

 

5.2. Tratarea apelor uzate  

 

Începând cu anul 2005, autorităţile din comuna Prejmer au demarat un proiect 

amplu de investiţie, ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer”, finanţat prin POS Mediu și cu co-finanţare de la bugetul de stat şi local, în 

valoare totală de 61.683.138 euro, cuprinzând 6 obiecte, dintre care  unul vizând 

construcţia unei staţii de epurare şi extinderea reţelei de canalizare a apelor 

menajere 137.  

 Scopul realizării staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare a constat în 

îmbunătăţirea substanţială a calităţii vieţii locuitorilor din comună, precum şi protejarea 

mediului înconjurător, prin eliminarea posibilităţii poluării apelor de suprafaţă şi a pânzei 

                                            

136 Sursă: http://www.fundatiacarpati.ro/arii_protejate/prejmer2014.pdf 

137 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

http://www.fundatiacarpati.ro/arii_protejate/prejmer2014.pdf
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freatice. 

 Stația de epurare a fost proiectată pentru a prelua apele uzate din comuna Prejmer 

(cu satele aparţinătoare Prejmer, Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului), dar și din 

comunele învecinate: Tărlungeni (cu satele aferente – Cărpiniș, Zizin și Purcăreni), Budila 

și Teliu. De asemenea, construcția stației de epurare a fost gândită în sistem modular, 

astfel încât astfel încât, în eventualitatea unei dezvoltări ulterioare, capacitatea ei să 

poată fi extinsă cu uşurinţă, fără să afecteze funcţionarea modulului deja existent. 

 Staţia de epurare a fost proiectată în 3 module, luând în considerare perspectiva 

dezvoltării comunei Prejmer, inclusiv a zonei Parcului Industrial, precum și a localităților 

învecinate. Capacitatea primului modul este de 20.000 de locuitori echivalenți, iar a celui 

de-al doilea modul este de 16.000, urmând ca, odată finalizată, stația de epurare să aibă 

o capacitate de aproximativ de 60.000 de locuitori echivalenți. 

 Modulul 1 central al staţiei de 

epurare este amplasat în Lunca 

Câlnicului, se întinde pe o suprafață de 

12.100 mp și cuprinde: sistem BIOCOS 

format din 2 bazine, pentru 10.000 l.e 

fiecare, putând trata un debit max de 

80l/s – treaptă mecanică şi un debit 

max de 2 x28.5l/s – treaptă biologică; 

pavilion de exploatare și clădire 

administrativă; instalație compactă cu 

grătar, deznisipator și separator de 

grăsimi aerat; și echipamentele și instalațiile de epurare biologică aferente; stație 

suflantă; canal de măsură și gură de vărsare; rezervor tampon de nămol; hală de tratare 

a nămolului; instalație automată de deshidratare nămol și depozit de nămol.  

La începutul anului 2014, Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A. a primit 

de la Primăria comunei Prejmer spre utilizare și folosință stația de epurare a comunei 

Sursă foto: https://www.primariaprejmer.ro 
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Prejmer – Modulul 1, urmând ca apa odată epurată în cadrul acestei stații să fie 

descărcată prin canalul de desecare aparținând ANIF Brașov, în pârâul Valea Neagră. 138 

 În perioada 2010-2015 investiția la stația de epurare a continuat prin extinderea 

platformei stației și realizarea modulului 2 cu o capacitate de 16.000 de locuitori 

echivalenți. Lucrările de extindere a staţiei de epurare au fost cuprinse în proiectul CL5 

„Extindere stație de epurare Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer și o 

nouă stație de epurare în Moieciu”, realizat de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Brașov, prin Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A. cu ajutorul 

finanțării obținute prin intermediul POS Mediu 2007-2013. Similar, a fost realizat şi 

proiectul CL 11 ,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Aglomerările 

Rupea şi Prejmer”, în cadrul căruia, în zona Prejmer (inclusiv Lunca Câlnicului), au fost 

extinse reţelele de distribuţie a apei potabile cu o lungime de aproximativ 33,3 km, 

precum şi reţelele de canalizare cu o lungime de aproximativ 29,2 km  139. 

 Sistemul centralizat de tratare a apelor uzate (rețea de canalizare și stație de 

epurare), odată finalizat, va conduce la îmbunătățirea substanțială a calității vieții 

locuitorilor și la protejarea mediului înconjurător. În prezent, tratarea apelor din comună 

se realizează în cadrul acestei stații de epurare, iar în viitor se are în vedere finalizarea 

acesteia pentru a atinge capacitatea maximă, dar și finalizarea rețelei de canalizare. 140 

 

5.3. Sistemul de gestionare a deşeurilor 

 

Până în anul 2009 deșeurile se depozitau în cadrul haldei comunale, cu o 

suprafață de aproximativ 3 hectare, care s-a închis. Odată cu închiderea haldei, 

colectarea deșeurilor din comuna Prejmer a intrat în sistemul integrat de gestionare al 

deșeurilor din zona de sud-est a județului Brașov. 

                                            

138Sursă:https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Se
m%20I_2014.pdf 

139 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

140 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/ 

https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/
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Astfel, la momentul actual, colectarea selectivă a deșeurilor se realizează în sistem 

de gestionare ecologică. Acest sistem de gestionare presupune colectarea selectivă a 

deșeurilor direct de la sursă și transportul deșeurilor reciclabile, atât de la populație, cât și 

de la punctele de colectare, la stația de sortare, respectiv a celor nereciclabile la stația de 

transfer, urmat de activitatea de sortare, balotare, depozitare a celor valorificabile și 

evacuarea la depozitul ecologic zonal Brașov. 141 

Depozitul ecologic zonal Brașov a fost pus în funcțiune în anul 2004, anul de 

închidere fiin d estimat a fi anul 2029. Capacitatea proiectată a depozitului este de 

11.230.000 m3. Acest depozit deservește un număr de 450.000 de locuitori de pe raza 

municipiului Brașov și a localităților arondate: Bod, Bran, Budila, Cristian, Dumbrăvița, 

Fundata, Ghimbav, Hălchiu, Hărman, Moieciu, Ormeniș, Poiana Mărului, Prejmer, 

Sânpetru, Șinca, Tărlungeni, Vama Buzăului, Teliu, Codlea, Săcele, Predeal, Râșnov și 

Zărnești.  142 

Stația de transfer și sortare deșeuri de la Prejmer este prima de acest fel din 

județul Brașov, investiția pentru aceasta ridicându-se la aproximativ 1,1 milioane de euro, 

dintre care 2.265.900 lei doar terenul și construcțiile aferente. Proiectul „Managementul 

integrat al deșeurilor în sud-estul județului Brașov cu Prejmer centru zonal de 

colectare selectivă, compactare și valorificare a deșeurilor” a fost implementat în 

perioada 2006-2009, cu finanțare obținută în cadrul Programului Phare-Ces 2003-2005, 

dar și prin cofinanțare de la Bugetul Local. 143 

Pentru administrarea bunurilor rezultate din proiect a fost înființată Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Intersal, ai cărei asociați sunt UAT-urile Prejmer, Teliu, 

Tărlungeni, Hărman și Vama Buzăului. În cadrul proiectului au fost realizate: hală de 

sortare și compactare deșeu selectiv, rampă de acces cu buncăr pentru compactare 

deșeu menajer, clădiri anexe (cabină pod cântar, birouri tip module), rampe, platforme și 

căi de acces betonate, împrejmuiri, boxe pentru depozitare deșeu selectiv și sistem de 

                                            

141 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf 

142 Sursă: http://www.judbrasov.ro/UserFiles/PJGD%20BRASOV_AO_3Febr2008.pdf 

143 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
http://www.judbrasov.ro/UserFiles/PJGD%20BRASOV_AO_3Febr2008.pdf
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iluminat. De asemenea, proiectul a presupus dotarea cu linie și echipament tehnologic 

selectiv și pentru compactare, respectiv: 170 de eurocontainere, 45 de instalații compost, 

2 autogunoiere, 1 linie de sortare, 1 instalație compactoare, 3 containere compactare, 1 

pâlnie cu ghilotină, 1 transportor containere compactare și 1 computer. În plus, au fost 

create noi locuri de muncă și un număr de cel puțin 20 de lucrători au fost instruiți. 144 

ADI Intersal are ca scop implementarea și operarea unui sistem integrat de 

management al deșeurilor, eficient din punct de vedere ecologic și economic. În acest 

sens, S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. a fost delegat ca operator regional pentru gestionarea 

serviciului public de salubrizare. Prin acest operator, ADI Intersal operează în teritoriul 

alcătuit din comunele Prejmer, Hărman, Teliu și Vama Buzăului din județul Brașov.  

S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. colectează deșeurile de la populație și agenți 

economici și transportându-le până la stația de transfer și sortare de pe teritoriul comunei. 

De aici gunoiul menajer ajunge la depozitul ecologic zonal Brașov al operatorului S.C. Fin 

Eco S.R.L., iar gunoiul reciclabil este prelucrat pentru valorificare.  

La nivelul comunei Prejmer, managementul deșeurilor se realizează în regim de 

parteneriat între UAT Prejmer – Cetățean – S.C. Hidro-Sal Com S.R.L., parteneriat în 

care fiecare parte implicată are un rol bine definit. UAT Prejmer asigură, atât cadrul legal 

corespunzător, cât și finanțarea serviciului de salubritate; monitorizează realizarea 

colectării selective a deșeurilor de la toți cetățenii și pune la dispoziția fiecărei gospodării, 

în mod gratuit, recipientele necesare colectării selective. 

 Cetățeanul trebuie să colecteze selectiv deșeurile rezultate în propria gospodărie 

în recipienții puși la dispoziție de către UAT Prejmer și S.C. Hidro-Sal Com S.R.L, apoi va 

preda aceste deșeuri operatorului de servicii de salubritate. Operatorul de servicii de 

salubritate va realiza colectarea deșeurilor colectate selectiv, în mod sistematic, după un 

program făcut public în prealabil. 

                                            

144 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/ 

http://www.primariaprejmer.ro/despre/mediu/
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Astfel, la nivelul comunei Prejmer, operatorul regional de salubrizare colectează 

deșeurile după următorul program:  

 deșeurile menajere sunt colectate săptămânal și transportate la Stația de Transfer 

și Sortare Prejmer unde sunt procesate, tratate și transferate către valorificare 

energetică și către depozitul ecologic;  

 deșeurile reciclabile sunt colectate săptămânal, alternativ (săptămânile 1 și 3 - 

hârtie și carton, săptămânile 2 și 4 - plastic și metal și 1 dată pe lună în săptămâna 

1 - sticlă) și transportate la Stația de Transfer și Sortare Prejmer unde sunt sortate 

și valorificate;  

 deșeurile vegetale sunt colectate săptămânal, în fiecare zi de luni; această 

categorie de deșeuri reprezintă un serviciu separat a cărui contravaloare se achită 

prin achiziționarea sacilor verzi de la sediul operatorului de salubrizare; 

Sursă foto: https://www.fin-eco.ro 

 



   185 

     

 

 

 deșeurile din construcții sunt colectate separat, periodic, la comandă; această 

categorie de deșeuri reprezintă un serviciu separat a cărui contravaloare se achită 

la sediul operatorului de salubrizare; 

 deșeurile electronice și electrocasnice, dar și deșeurile voluminoase sunt colectate 

în cadrul unor campanii de colectare de 2 ori pe an, 1 dată primăvara și o dată 

toamna, în urma unor anunțuri prealabile. 

 

În prezent, Primăria comunei Prejmer implementează proiectul „Achiziționare 

containere și pubele pentru colectare deșeuri menajere și deșeuri selective”. 

Investiția a fost demarată în anul 2017, din fondurile Bugetului Local, valoarea totală a 

acesteia fiind de 388.642 lei. Proiectul constă în achiziția de 105 containere și 4000 de 

europubele. Până în prezent au fost achiziționate 1200 de europubele în anul 2017 și, 

respectiv, 1100 în anul 2018. 145 

În vederea realizării unui management performant al gunoiului de grajd și în 

vederea creșterii cantității de deșeuri deviate de la depozitare, în cadrul platformei de 

gunoi de grajd din cadrul Stației de Transfer și Sortare Prejmer, S.C. Hidro-Sal Com 

S.R.L. a amplasat utilaje și echipamente tehnologice concepute pentru producerea 

biocompostului. Biocompostul, la nivelul acestei platforme, este realizat cu ajutorul 

tehnologiei Gore Cover care crează un micro-climat constant în cadrul grămezii de 

deșeuri organice, astfel accelerând procesul de descompunere. Această tehnologie reține 

în același timp până la 96% din mirosuri și alte emisii gazoase și până la 99% din microbi 

și praf. 

În comuna Prejmer se desfășoară în fiecare an și campania de educație ecologică 

și mediu „EcoAtitudine”. Campania se desfășoară din anul 2010 și vizează 

conștientizarea importanței protecției mediului. În cadrul campaniei se colectează 

deșeurile electrice, becurile și bateriile uzate, acestea conținând elemente nocive pentru 

mediu și sănătatea umană, dar și deșeuri reciclabile.  

  

                                            

145 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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5.4. Patrimoniul de mediu 

 

5.4.1. Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer 

 

Comuna Prejmer include 250 ha din situl Natura 2000 „Pădurea și mlaștinile 

eutrofe de la Prejmer’’, respectiv, 72,5% din suprafaţa totală a acestuia 146. 

Situat la o altitudine medie de 513 m şi având o suprafaţă totală de 344,50 ha, situl 

„Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer’’ (cod ROSCI0170) a fost confirmat în anul 

2008 ca şi sit de importanţă comunitară (SCI) 147. 

Principalele tipuri de habitate regăsite în situl „Pădurea și mlaștinile eutrofe de la 

Prejmer’’ sunt: 

 Păduri subatlantice de stejar și medioeuropene în amestec (stejar și carpen); 

 Păduri aluviale cu frasin, arin alb și negru și răchită; 

 Mlaștini calcaroase cu vegetație ierboasă. 

Clasele de habitate din situl „Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer’’ sunt: 

 Păduri caducifoliate (65%); 

 Mlaștini, smâcuri, turbării (19%); 

 Pajiști ameliorate (11%); 

 Culturi cerealiere extensive (3%); 

 Alte terenuri arabile (2%). 

Principalele tipuri de faună şi floră sunt: 

 Specii de mamifere: căprioară, vulpe, mistreț, pisică sălbatică, veveriță, castor 

european; 

                                            
146 Sursă: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170 
147 Sursă: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0170
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 Specii de păsări: ciuf de pădure, șorecar comun, corb, vânturel roșu, gaie neagră, 

cucuvea, ciocănitoare verzuie, pupăză, măcăleandru, mierlă, dumbrăveancă, sturz 

de vâsc, sfrâncoc; 

 Specii de reptile și amfibieni: șopârlă cenușie, năpârcă, viperă, triton cu creastă, 

broasca roșie de pădure, broască de mlaștină, ivoraș cu burtă galbenă; 

 Specii de peşti: păstrăv, lipan, mreană; 

 Specii de nevertebrate: fluture, gândac, gărgăriță; 

 Specii de plante: sânjenel mic de munte, firuță, iarba viperei, ochii broaștei, coada 

iepurelui, laleaua pestriță, armeria, jimla, roua cerului, foaie grasă, lingularia, 

ciucurași, moșișoare. 

Rezervația naturală este una de tip botanic, complexă, adăpostind un mediu 

forestier în partea de nord (244 ha) și unul de mlaștină în partea de sud (6 ha), unde sunt 

păstrate specii din floră și faună foarte rare, considerate monumente ale naturii.  

Situl „Pădurile și mlaștinile eutrofe de la Prejmer” este foarte important din punct 

de vedere științific deoarece reprezintă un ecosistem de stejăret extrem de rar, a cărui 

conservare asigură perpetuarea unor specii floristice și faunistice rare, unele dintre ele 

protejate prin Directiva CE 92/43 din 21 mai 1992, precum ligularia (Ligularia siberica), 

ciucurași (Adenophora liliifolia) și moșișoare (Liparis loeselii).  

Ca particularitate, acest sit este unicul de pe Terra în care este semnalat endemitul 

Armeria Barcensis (jmila) – care este o 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.  

De asemenea, rezervația mai adăpostește și alte rarități, precum: roua cerului, 

laleaua pestriță, primula farinoasa și specii euro-caucaziene de pajiști mlăștinoase. 148 

 

                                            

148 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf 

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/8_Studiul-de-Mediu.pdf
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5.4.2. Oltul Superior 

 

Comuna Prejmer include aproximativ 24 ha din situl Natura 2000 „Oltul 

Superior”, respectiv, 1,6% din suprafaţa totală a acestuia 149. 

Situat la o altitudine medie de 496 m şi având o suprafaţă totală de 1508,20 ha, 

situl „Oltul Superior” (cod ROSCI0329) a fost confirmat în anul 2011 ca şi sit de 

importanţă comunitară (SCI) 150. 

Clasele de habitate din situl „Oltul Superior” sunt: 

 Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) (42%); 

 Pajiști ameliorate (17%); 

 Alte terenuri arabile (17%); 

 Culturi cerealiere extensive (incusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) (10%); 

 Mlaștini (vegetație de centură), smâcuri, tubării (9%); 

 Habitate de păduri (păduri în tranziție) (3%); 

 Păduri caducifoliate (2%). 

Principalele tipuri de faună şi floră sunt: 

 Specii de mamifere precum castor, vidră; 

 Specii de nevertebrate: fluture roșu; 

 Specii de pești: sabita, boarță, mreană vânătă, porcușor de vad și de nisip, țipar, 

zvărlugă, guran. 

Situl „Oltul Superior” este foarte important din punct de vedere științific deoarece 

acesta conține habitate valoroase, în care se regăsesc mamifere ocrotite precum: castor 

(Castor fiber) și vidra (Lutra lutra), dar și pești precum sabita (Pelecus cultratus), boarță 

(Rhodeus sericeus amarus) și specii de insecte precum fluturele roșu (Euphydryas 

aurinia). 

                                            
149 Sursă: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0329 
150 Sursă: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0329 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0329
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/view?doc_id=ROSCI0329
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6. Societatea civilă 

 

În cadrul comunei Prejmer activează o serie de structuri asociative, în diferite 

domenii și respectiv, cu diferite scopuri și obiective, care împreună contribuie activ la 

dezvoltarea comunității locale prin implementarea diferitelor proiecte de dezvoltare 

intercomunitară. 

  

a) Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 151 

 Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov  (ADDJB) a fost înființată în 

anul 2006 ca asociaţie intercomunitară, având ca membri 54 de unităţi administrativ-

teritoriale din judeţul Braşov, printre care și comuna Prejmer.  

 Misiunea ADDJB este de a sprijini dezvoltarea locală și regională prin aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile: 

 progres social, condiționat de recunoașterea și admiterea nevoilor fiecărui individ; 

 protejarea eficientă a mediului; 

 utilizarea rațională a rezervelor naturale; 

 păstrarea unui nivel ridicat și sigur de creștere economică și ocupare a forței de 

muncă. 

Obiectivele principale ale ADDJB sunt: 

 sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Brașov; 

 protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului istoric, arheologic și cultural; 

 protejarea și valorificarea mediului natural; 

 promovarea și dezvoltarea turismului în județul Brașov; 

 dezvoltarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale din județ; 

                                            

151 Sursă: http://addjb.ro/ 

http://addjb.ro/
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 implementarea, monitorizarea, evaluarea și adaptarea la schimbările socio-

economice a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, precum și a 

strategiilor localităților membre a asociației. 

 

ADDJB are parteneriate cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, Grupul de 

Acțiune Locală Gârcini, Asociaţia „Valea Zimbrilor”, GAL Asociația Transilvană Brașov 

Nord și Asociația „Consorțiul Cultural Corona”. Alături de aceste organizații, Agenția a 

desfășurat diferite proiecte care au condus la dezvoltarea Zonei Metropolitane Braşov. 

 

b) Asociația „Valea Zimbrilor” 

Asociația „Valea Zimbrilor” a luat naștere în anul 2008, în ideea ideea înfiinţării 

unei rezervaţii de zimbri, ca parteneriat încheiat între Agenţia de Dezvoltare Durabilă a 

Judeţului Braşov (ADDJB), Primăria comunei Prejmer şi Primăria comunei Vama 

Buzăului. Principalele obiective ale asociației sunt: 

 conservarea speciei zimbru printr-o serie de acțiuni de educație ecologică și 

conștientizare publică în rândul populației; 

 dezvoltarea durabilă a comunității locale printr-o serie de acțiuni privind protejarea 

identității moștenirii naturale, spirituale și culturale a zonei, a gospodăririi durabile a 

pădurilor, conservării peisajului și tradițiilor locale și încurajării turismului bazat pe 

aceste valori. 

Această asociație este cea care administrează Rezervația Naturală „Valea 

Zimbrilor” din comuna Vama Buzăului, rezervație inaugurată în noiembrie 2008 și  

declarată arie protejată la nivel local și județean prin HCL nr. 42/2009. 152 

La început, în rezervație, au fost aduse, 5 exemplare de zimbru: 2 din Austria, 2 

din Elveția și 1 din Italia. La un an de la înființare, în cadrul rezervației existau deja 10 

exemplare de zimbru, 3 cerbi și 2 ciute. Rezervația număra, în anul 2019, 25 de 

exemplare de zimbri, cerbi, ciute și 2 reni. 153 

                                            
152 Sursă:http://apmsb-old.anpm.ro/upload/5352_arpmsb_Arii%20protejate%20la%20nivel%20local%20si%20judetean.pdf 

153Sursă: https://newsbv.ro/2019/11/05/sase-zimbri-din-rezervatia-vama-buzaului-urmeaza-sa-ajunga-in-salbaticie-in-judetul-
arges/ 

http://apmsb-old.anpm.ro/upload/5352_arpmsb_Arii%20protejate%20la%20nivel%20local%20si%20judetean.pdf
https://newsbv.ro/2019/11/05/sase-zimbri-din-rezervatia-vama-buzaului-urmeaza-sa-ajunga-in-salbaticie-in-judetul-arges/
https://newsbv.ro/2019/11/05/sase-zimbri-din-rezervatia-vama-buzaului-urmeaza-sa-ajunga-in-salbaticie-in-judetul-arges/
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Scopul asociaţiei este de a repopula Munții Carpați cu această specie ocrotită la 

nivel european. În anul 2018 a fost făcut un prim pas pentru atingerea acestuia, când, în 

urma unui parteneriat cu WWF România, patru zimbri au fost puși în libertate în 

apropierea localităţii Armeniș din județul Caraș-Severin și a comunei Densuș, din județul 

Hunedoara 154.  

În prezent, cheltuielile anuale ale Rezervației ,,Valea Zimbrilor’’ se ridică la 

aproximativ 300.000 de lei, reprezentând atât cheltuieli de personal și hrana animalelor, 

cât și cheltuielile aferente medicației sau realizării analizelor periodice a zimbrilor. În acest 

sens, Asociaţia ,,Valea Zimbrilor’’ este sprijinită de către Consiliul Judeţean Braşov, 

devenit membru al acesteia din anul 2015, care contribuie anual cu jumătate din suma 

necesară asigurării cheltuielior de funcţionare.  

Creşterea numărului de zimbri face ca extinderea arealului rezervaţiei să fie 

imperios necesară, astfel că, în prezent, Asociația ,,Valea Zimbrilor’’ face demersuri în 

acest sens. Se are în vedere extinderea rezervaţiei pe 80 ha de pădure, pentru a veni 

în sprijinul programului de reintroducere a zimbrilor în mediul natural sălbatic și pentru a 

include rezervaţia în reţeaua europeană a rezervaţiilor naturale, asigurând astfel 

dezvoltarea activităţilor rezervaţiei precum şi promovarea zonei. Investiţia necesară 

extinderii rezervaţiei este însă destul de mare, fiind nevoie de aproximativ 2,5 milioane de 

euro în acest sens, motiv pentru care se doreşte obţinerea unei finanţări nerambursabile 

în acest sens.  

 

c) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Intersal  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Intersal a fost înființată de unităţile 

administrativ-teritoriale Prejmer, Teliu, Tărlungeni, Hărman şi Vama Buzăului, în urma 

proiectului  „Managementul integrat al deșeurilor în sud-estul județului Brașov cu Prejmer 

centru zonal de colectare selectivă, compactare și valorificare a deșeurilor” în valoare de 

1,1 milioane de euro, cu scopul de a implementa şi opera în comun un sistem integrat de 

                                            

154 Sursă: http://www.bzb.ro/stire/rezervatia-de-la-vama-buzaului-a-devenit-furnizor-de-zimbri-liberi-
a124946 

http://www.bzb.ro/stire/rezervatia-de-la-vama-buzaului-a-devenit-furnizor-de-zimbri-liberi-a124946
http://www.bzb.ro/stire/rezervatia-de-la-vama-buzaului-a-devenit-furnizor-de-zimbri-liberi-a124946
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management al deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic, prin 

intermediul unui operator comun unic. 

Pentru îndeplinirea acestui scop, asociația a delegat operatorul economic S.C. 

Hidro-Sal Com S.R.L. drept operator regional de gestionare a serviciului public de 

salubrizare, activităţile  de colectare a deşeurilor fiind detaliate în cadrul subcapitolului 

5.3. Sistemul de gestionare a deșeurilor.  

 

d) Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaţilor’’ 155 

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” a fost înființată în 2009 la 

inițiativa comunelor Budila, Prejmer, Teliu, Tărlungeni, Dobârlău şi a oraşului Întorsura 

Buzăului, care și-au dorit promovarea şi dezvoltarea durabilă a acestui teritoriu situat în 

Carpaţii de Curbură.  

În prezent, asociația are un număr de 32 de membri, dintre care: 6 UAT-uri 

(comunele Budila, Prejmer, Teliu, Tărlungeni şi oraşul Întorsura Buzăului),Consiliul 

Județean Brașov, 1 regie autonomă, 13 agenți economici și 11 organizaţii 

nonguvernamentale. 

Pornind de la o amplă analiză de nevoi a locuitorilor teritoriului, asociaţia a elaborat 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului „Curbura Carpaților” pentru perioada 2016 – 

2023, care a obținut finanțare prin PNDR 2014-2020, Măsura 19 – Dezvoltarea Locală 

LEADER, sub-măsura 19.2. – Participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, în 

valoare totală de 1.905.080,31 euro, dintre care 1.524.208,20 euro alocați pentru 

implementarea proiectelor și 380.872,11 euro alocați pentru cheltuieli de funcționare. 

Totodată, Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” a fost autorizată 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca și Grup de Acțiune Locală, pentru 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

                                            
155 Sursă: http://www.curburacarpatilor.ro/  

http://www.curburacarpatilor.ro/
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În perioada 2017-2020 au fost lansate mai multe apeluri pentru 6 măsuri de 

finanţare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală şi finanţate proiecte în teritoriul 

,,Curbura Carpaţilor”, a căror implementarese va putea realiza până în anul 2023, după 

cum urmează: 

 Măsura M1/1C. Acţiuni de informare, demonstrative şi de formare profesională, 

care contribuie la dezvoltarea competențelor persoanelor implicate în sectoarele 

agricole, agroalimentare și forestiere, în vederea creșterii performanței 

economice și îmbunătățirii competitivității acestor sectoare, pentru a răspunde 

exigențelor pieței și a îndeplini standardele europene: 1 proiect finanţat; 

 Măsura M2/3A. Scheme de calitate, care contribuie la crearea suportului 

necesar fermierilor și formelor asociative / organizațiilor / grupurilor de 

producători în vederea certificării fermelor, exploatațiilor agricole și produselor 

agricole și agroalimentare locale, primare sau procesate, prin aderarea la 

scheme de calitate naționale sau europene: 1 proiect finanţat; 

 Măsura M3.1/6A. Înfiinţarea activităţilor non-agricole, care contribuie la 

diversificarea economiei rurale și a serviciilor oferite populației, la creșterea 

oportunităților de ocupare a populației rurale în domeniul non-agricol și la 

creșterea nivelului de trai și a veniturilor populației rurale, în vederea combaterii 

sărăciei și excluziunii socio-profesionale: 20 de proiecte finanţate; 

 Măsura M3.2/6A. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole,  care 

contribuie la crearea de locuri de muncă în teritoriu în domenii non-agricole, la 

crearea de alternative ocupaționale și creșterea veniturilor populației rurale 

pentru reducerea disparităților între mediul urban și rural și la diversificarea 

economiei rurale prin practicarea de activități non-agricole, acordându-se 

prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare, în conformitate cu 

Strategia Națională de Competitivitate: 9 proiecte finanţate; 

 Măsura M3.3/6B. Investiţii pentru progresul satelor, care contribuie la 

dezvoltarea infrastructurii de bază la scară mică și a serviciilor oferite, reflectate 

în îmbunătățirea condițiilor de viață a populației rurale, la dezvoltarea mediului 

de afaceri, prin creșterea numărului de investitori și a turismului local, ca urmare 
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a infrastructurii de bază îmbunătățite, la conservarea moștenirii rurale și a 

tradițiilor locale și la crearea de noi locuri de muncă în teritoriu: 24 de proiecte 

finanţate; 

 Măsura M3.4/6B. Infrastructură socială pentru integrarea grupurilor defavorizate, 

care contribuie la dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriu în sprijinul 

incluziunii sociale a grupurilor defavorizate (inclusiv a comunităților rome), care 

vor beneficia de servicii sociale adiționale, la dezvoltarea unor centre sociale 

multifuncționale pentru îmbunătățirea situației sociale a grupurilor defavorizate 

din teritoriu (inclusiv a comunităților rome) și la reducerea sărăciei și excluziunii 

sociale din teritoriu: 5 proiecte finanţate. 

 

e) Asociația de Dezvoltare Durabilă Euro-Rural Prejmer 

Asociația de Dezvoltare Durabilă Euro-Rural Prejmer este un ONG înființat în 

2004, cu scopul de a facilita cooperarea autorităților publice cu diferite persoane fizice ori 

juridice, în vederea dezvoltării serviciilor și programelor sociale din comuna Prejmer. 

Principalele activități întreprinse până în prezent au avut ca obiect informarea, 

consultanța și sprijinul în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, promovarea 

turismului, implicarea tinerilor în acțiuni locale și sprijin acordat copiilor, vârstnicilor și 

persoanelor cu handicap. 

 

f) Asociația Inițiativa Femina  

Asociația Inițiativa Femina are ca scop promovarea principiilor egalității de șanse și 

a incluziunii sociale. În acest sens, asociația desfășoară acțiuni pentru: îmbunătățirea și 

modernizarea vieții femeii, încurajarea conviețuirii și colaborării inter-etnice, organizarea 

de acțiuni pentru ajutorarea familiilor monoparentale, dar și promovarea creativității 

artistice, tehnice și a reușitei socio-profesionale a femeilor și tinerelor fete. 
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 g) Asociația Complexul Didactic Ferma Animalelor Țara Bârsei 

Asociația Complexul Didactic Ferma Animalelor Țara Bârsei are ca scop sprijinirea 

procesului instructiv – educativ din cadrul Colegiului pentru Agricultură și Industrie 

Alimentară „Țara Bârsei”. Asociația urmărește repararea și modernizarea corpurilor de 

clădire, achiziționarea de animale, amenajarea adăposturilor de animale, înființarea de 

culturi agricole, achiziționarea instalațiilor de furajare pentru animale, înființarea unei 

pescării și organizarea de cursuri de calificare și recalificare. 

 

h) Asociația Crescătorilor de Animale Agro-Zoo 

Asociația Crescătorilor de Animale Agro - Zoo înființată în anul 2010, are ca scop 

apărarea intereselor în sectorul de creștere a animalelor (ovine, bovine, caprine și 

cabaline), îmbunătățirea, întreținerea și menținerea în bune condiții agricole și de mediu a 

pășunilor comunei Prejmer. 
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7. Administraţia publică locală 

 

7.1. Structură şi comunicare publică 

 

Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Prejmer sunt constituite 

conform Legii nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare 156, fiind reprezentate 

de Primarul comunei, ca autoritate executivă şi Consiliul Local, ca autoritate deliberativă.  

Consiliul Local al comunei Prejmer are în componenţă 14 consilieri, aleşi în anul 

2020, cu un mandat de 4 ani. 

Structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Prejmer şi a 

serviciilor publice de interes local cuprinde următoarele 157: 

 Compartimentul de conducere – 4 funcții, respectiv: primarul, viceprimarul, 

secretaru şi administratorul public; 

 Cabinetul primarului, Programe fonduri europene, Secretariat - administrativ, 

Mediu, Investiții, Monitorizare contracte și activități culturale – 9 funcţii; 

 Serviciul financiar - contabil, taxe și impozite, urmărire și recuperare creanțe – 9 

funcții; 

 Compartimentul Urbanism-disciplină în construcţii – 3 funcţii; 

 Compartimentul juridic, Achiziţii publice, Registratură și Relații cu Publicul, 

Informații de interes public şi Arhivă– 7 funcții; 

 Compartimentul Asistenţă socială – 3 funcţii; 

 Compartimentul Stare civilă și Resurse umane – 2 funcții, 

 Compartimentul Agricol – Cadastru – 4 funcții; 

 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – 2 funcţii. 

                                            
156 Legea 215/2001: http://www.dpfbl.mdrap.ro/Legea_215_2001.html  
157 Sursa: http://www.primariaprejmer.ro/primarie/structura/ 

http://www.dpfbl.mdrap.ro/Legea_215_2001.html
http://www.primariaprejmer.ro/primarie/structura/
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În conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al primarului 158, 

funcţionarea acestor structuri este asigurată prin intermediul unui număr total de 43 de 

funcții în instituție, dintre care: 

 27 funcţii publice: 3 funcţii de conducere şi 24 funcții de execuție; 

 16 funcții contractuale:  4 funcții de conducere și 12 funcții de execuție. 

În perioadele 2007-2008 și 2012-2014  au fost realizate o serie de investiții care au 

avut ca obiectiv „Reabilitare sediu Primărie și clădiri anexe”, în valoare totală a de 

985.118 lei. Printre acestea amintim următoarele: 

 Achiziţie imobil sediu Primărie; 

 Lucrări de reabilitare sediu Primărie, corp A: acoperiș cu șarpantă, fațade, 

tâmplărie exterioară; 

 Realizare instalații termice, inclusiv branșament la reţeaua de gaze naturale şi 

branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare în sediu Primărie, corp 

A; 

 Lucrări de reabilitare a clădirilor anexe ale Primăriei, corp B: rezistență arhitecturi 

interioare și exterioare, realizare instalații interioare și exterioare și branșamente la 

rețelele de utilități.  

De asemenea, în perioada 2018-2019, a fost realizată o investiţie de reabilitare şi 

dotare corp A sediu Primărie,  în valoare de 800.000 lei. 159 

 

În ceea ce priveşte comunicarea în spaţiul public, aceasta este foarte 

importantă şi benefică pentru bunul mers al comunităţii prejmerene. Reprezentanții 

autorităților publice locale conștientizează importanța transparenţei decizionale şi a 

comunicării cu cetăţenii, încercând să mențină comunitatea informată și implicată în toate 

deciziile de interes local. În completarea stabilirii dialogului cu cetăţenii, vin şi prevederile 

legislative privind liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 544/2001), precum 

şi ale transparenţei decizionale în administraţia publică (Legea 52/2003).  

                                            
158 Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/primarie/organigrama/ 

159 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

http://www.primariaprejmer.ro/primarie/organigrama/
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În acest sens, reprezentanţii autorităţilor publice locale organizează periodic 

consultări publice pe diferite teme, în care cetăţenii interesaţi sunt invitaţi la dialog. 

Invitaţiile la aceste consultări publice sunt postate pe website-ul primăriei, 

www.primariaprejmer.ro, la secţiunea ,,Anunţuri”, precum şi pe pagina de Facebook a 

instituţiei. 

Ocazional, sunt derulate şi analize de nevoi, în cadrul cărora locuitorii sunt 

chestionaţi cu privire la probleme specifice, cu scopul de a li se afla părerile, interesele, 

nemulţumirile şi dorinţele. O astfel de analiză de nevoi a stat şi la baza elaborării 

prezentei Strategii, pe principiul abordării ,,de jos în sus”.  

Primăria comunei Prejmer este foarte vizibilă în mediul online, pe website-ul 

prorpiu şi pe pagina de Facebook, unde zilnic sunt postate: 

 Minute dezbateri publice; 

 Regulamente de funcţionare; 

 Dispoziţii ale primarului; 

 Proiecte de hotărâre şi procese-verbale; 

 Hotărâri ale Consiliului Local; 

 Diferite anunţurile de interes public pentru cetăţenii comunei.  

 

7.2. Administrare teritorială  

 

În ceea ce priveşte situaţia locuinţelor de pe teritoriul comunei Prejmer, după 

cum se observă din tabelul de mai jos, în perioada 2015-2020, acestea au înregistrat o 

creştere cu aproximativ 70%, de la 3010 locuințe în anul 2015, la 5101 de locuințe în 

anul 2020. 

 

http://www.primariaprejmer.ro/
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Tabelul 32. Evoluţia numărului de locuinţe din comuna Prejmer, în perioada 2015-

2020 160 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Locuinţe proprietate publică 74 74 74 74 117 128 

Locuinţe proprietate privată 2936 2946 2963 2977 5014 4973 

Total locuinţe 3010 3020 3037 3051 5131 5101 

 

 

Tabelul 33. Distribuţia locuințelor din comuna Prejmer, pe satele componente,  în 

anul 2020 161 

 Prejmer Lunca Câlnicului Stupinii Prejmerului Total 

Locuințe proprietate publică 3565 1223 185 4973 

Locuințe proprietate privată 119 6 3 128 

Total 3684 1229 188 5101 

Procent 72% 24% 4% 100% 

 

Din cele 5101 de locuințe existente în comuna Prejmer în anul 2020, aproape trei 

sferturi (72%) sunt situate în satul Prejmer, 24% sunt situate în satul Lunca Câlnicului şi 

4% în satul Stupinii Prejmerului, datele fiind corelate cu distribuţia populaţiei comunei pe 

cele 3 sate componente, aşa cum este prezentată în sub-capitolul 2.1. Populaţia din 

prezenta Strategie. 

În ceea ce priveşte situaţia eliberării autorizaţiilor de construire pentru clădirile din 

comuna Prejmer, în perioada 2015-2019, după cum se observă din tabelul de mai jos, 

evoluţia acestora a înregistrat iniţial o scădere cu 60% în perioada 2015-2017, ca mai 

apoi să înregistreze o creştere, tot cu 60% în perioada 2017-2019, fiind eliberate, în 

medie, 22 de autorizaţii de construire pe an în perioada de referinţă. 

                                            
160 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2015-2019 și datele 
de la Compartimentul Registrului Agricol din cadrul Primăriei pentru anul 2020 

161 Sursă: datele obținute de la Compartimentul Registrului Agricol din cadrul Primăriei Prejmer 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2015-2019
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Tabelul 34. Evoluţia autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile din 

comuna Prejmer, în perioada 2015-2019 162 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Clădiri rezidenţiale 24 14 12 25 30 

Hoteluri şi clădiri similare 0 0 1 0 0 

Alte categorii de clădiri 6 0 1 0 0 

Total autorizaţii eliberate 30 14 12 25 30 

 

În ceea ce priveşte dotările locuinţelor de pe teritoriul comunei Prejmer, singurele 

date oficiale sunt cele de la ultimul recensământ, respectiv, Recensământul Populației şi 

Locuinţelor din 2011. Întrucât în perioada 2011-2020, numărul locuinţelor a înregistrat o 

creştere de 78%, respectiv, de la 2867 locuinţe în anul 2011, la 5101 locuinţe în anul 

2020, vom prezenta aceste dotări doar ca valoare procentuală, cu menţiunea că în 

prezent, aceste procente pot fi mai mari 163: 

 85,5% locuinţe alimentate cu apă curentă; 

 78% locuinţe racordate la reţeaua de canalizare; 

 98,5% locuinţe racordate la reţeaua de energie electrică; 

 37% locuinţe racordate la reţeaua de gaze naturale; 

 92% locuinţe cu bucătărie în incinta imobilului; 

 76,5% locuinţe cu baie în incinta imobilului. 

 

 

                                            
162 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table  
163 Sursă: Procente preluate de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2011: 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table pentru perioada 2015-2019
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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În momentul de față aproximativ 45% din suprafața comunei Prejmer este 

întabulată, fiind înscrisă în Cartea Funciară 164. Comuna Prejmer este arondată unuia 

dintre cele 4 birouri cadastrale care administrează judeţul Braşov, respectiv Biroului 

Cadastral şi de Publicitate Imobiliară (BCPI) Braşov.  

Comuna Prejmer face parte din cele 660 UAT-uri incluse în proiectul Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară „Creșterea gradului de acoperire și 

incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, 

finanțat prin POR  2014-2020, Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. Pentru acest proiect au fost 

selectate UAT-uri care: fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în 

Master Planul General de Transport al României; implementează ori sunt incluse în 

proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; sunt identificate zone cu 

vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate. 165 

În cadrul Primăriei Prejmer, funcţionează 2 compartimente responsabile de 

administrarea teritorială: Compartimentul Agricol-Cadastru şi Compartimentul de 

Urbanism. 

Conform HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Prejmer 166, Compartimentul Agricol-

Cadastru se subordonează secretarului comunei şi are următoarele atribuţii: 

 Întocmirea şi ţinerea evidenţei din registrele agricole pe gospodării, ca document 

oficial ce constituie o sursă de informaţii; 

 Înregistrarea, numerotarea şi sigilarea registrelor agricole; 

 Înscrierea datelor necesare pe capitole şi coloane conform actelor normative ce 

reglementează ţinerea la zi a registrelor agricole; 

 Operează modificările în registrele agricole, numai cu aprobarea secretarului 

comunei; 

                                            
164 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer  

165 Sursă: https://agrointel.ro/122823/cadastru-gratuit-2020-lista-localitati/ 
166Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

https://agrointel.ro/122823/cadastru-gratuit-2020-lista-localitati/
http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Întocmeşte rapoartele solicitate de organele în drept cu privire Ia evidenţa 

terenurilor, a animalelor, culturilor, mişcările acestora pe trimestre şi semestre; 

 Întocmeşte şi eliberează adeverinţe pe baza datelor din registrele agricole Ia 

solicitarea persoanelor fizice şi juridice (de domiciliu, pentru eliberarea cărţilor de 

identitate, A.P.I.A, cu caracter social, abonament telefon, Electrica, Compania Apa, 

O.C.P.I., bursa Ia şcoli şi facultăţi, radieri auto, coasiguraţi); 

 Sesizează primarul şi secretarul comunei pentru orice nereguli pe linie de 

declarare a datelor în registrele agricole pentru luarea măsurilor legale; 

 Înregistrează vehicule care se supun înregistrării şi le radiază Ia solicitarea 

proprietarilor, în urma înstrăinării/casării acestora, ţine evidenţa acestora; 

 Asigură evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în baza Legilor Fondului Funciar; 

 Înregistrează procesele verbale în vederea eliberării titlurilor de proprietate în 

registrul special de evidenţă al procesului verbal; 

 Întocmeşte documentaţiile pentru redactarea titlurilor de proprietate; 

 Înregistrează titlurile de proprietate ridicate eliberate de Ia OCPI Braşov în registrul 

special de evidenţă a titlurilor de proprietate şi le eliberează titularilor; 

 Realizează verificări în teren cu privire Ia datele înscrise în registrele agricole, 

propunând modificări în acestea, după caz; 

 Eliberează atestate de producător şi carnete de comercializare, pe baza procesului 

verbal de constatare a existenţei produselor şi a suprafeţelor de teren, conform 

actelor normative ce reglementeaza eliberarea acestora; înregistrarea acestora în 

registrul special de înregistrare a carnetelor de comercializare, atât în format 

analogic, cat şi electronic; operarea acestora în registrul agricol, în format analogic 

şi electronic; 

 Ţine evidenţa atestatelor de producător şi carnete de comercializare (le 

gestionează) şi afişează borderoul cu cele eliberate (publicitatea); 

 Aplică prevederile Legii nr. l7/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

- cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
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Agenţiei Domeniilor Statului; înregistrează şi ţine evidenţa eliberării adeverinţelor 

cu privire Ia imobilele situate în extravilanul UAT-ului; 

 Participă Ia toate acţunile cu caracter agricol dispose de conducere şi ţine evidenţa 

informatizată a datelor; 

 Participă şi răspunde de întocmirea actelor ce-i revin în cadrul compartimentului; 

 Înregistrează cerrerile privind modificarea evidenţelor din gospodăriile cetăţenilor 

(vânzări imobile, cumpărări imobile, certificate de moşenitor, donaţii, etc.), atât în 

format analogic, cât şi electronic, în fiecare an, şi centralizarea anuală a datelor; 

 Întocmeşte referate în vederea semnării de către Primarul comunei Prejmer a 

planurilor de încadrare în tarla, realizate de experţi – topografi, în vederea înscrierii 

în cartea funciară a parcelelor de teren agricol; 

 Verifică şi vizează cererile pentru ajutorul de încălzire privind situaţia materială a 

petenţilor din registrul agricol; 

 Înregistrează contractele de arendă în registrul special de evidenţă a contractelor 

de arendă şi operează în registrul agricol, în format analogic şi electronic; 

 Completează şi transmite formularele statistice cu privire Ia evidenţa suprafeţelor 

de teren a UAT Prejmer, planuri de culturi şi producţia obținută ale anului in curs, 

evidenţa şi mişcarea animalelor pe anul în curs şi evidenţa utilajelor; 

 Verifică plângerile privind pagubele produse culturilor de animate şi întocmeşte 

procesele verbale de constatare. 

Conform HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Prejmer 167, atribuţiile Compartimentului 

de Urbanism-disciplină în construcţii, sunt următoarele: 

 Întocmeşte şi urmăreşte programul de control privind disciplina în construcţii; 

 Urmăreşte îndeplinirea prevederilor programului local de dezvoltare şi răspunde de 

investiţiile locale; 

 Urmăreşte, verifică lucrările de reparaţii curente şi întreţinere finanţate din bugetul 

local; 

                                            
167Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Participă Ia întocmirea documentaţiei pentru închirierea terenurilor, spaţiilor şi 

terenurilor agricole; 

 Pastrează evidenţa cadastrului imobiliar; 

 Răspunde de documentaţiile şi proiectele în perspectivă şi derulare, în domeniu; 

 Întocmeşte proiectul regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului PUD, PUZ, PUG; 

 Elaborează note de comandă privind întocmirea proiectelor de construcţii, 

documentaţii de proiectare, proiecte de execuţie pentru investiţii, reparaţii capitate 

sau extinderi realizate pe plan local; 

 Întocmeşte şi verifică certificatele de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii 

de desfiinţare pentru lucrările şi construcţiile de orice fel din localitate, atât Ia 

populaţie, cât şi la societăţile comerciale; 

 Ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi adrese şi eliberează certificate solicitanţilor, 

la cerere; 

 Asigură şi urmăreşte aplicarea întocmai a documentaţiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului şi respectarea lor de către cetăţeni şi agenţi economici; 

 Se ocupă de ocrotirea monumentelor de arhitectură şi istorice, ansambluri şi situri 

arheologice de pe raza comunei. 

 

Autorităţile publice locale au în vedere realizarea unui cadastru sistematic şi 

actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Prejmer pentru perioada 

următoare. 
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7.3. Servicii publice 

 

7.3.1. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (S.V.S.U.) din comuna Prejmer a fost 

înfiinţat în urma avizului nr. 40/05.01.2012 dat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Țara Bârsei”, județul Brașov la cererea nr. 616.999/07.12.2011 formulată de Primăria 

comunei Prejmer. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură de specialitate 

organizată în cadrul aparatului de specialitate şi are ca obiectiv general activitatea de 

prevenire şi reducerea riscurilor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva 

efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate, înlăturarii operative a 

urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

Conform HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Prejmer 168, Serviciul Voluntar pentru 

situaţii de urgenţă se subordonează Primarului comunei şi are următoarele atribuţii:  

 Răspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activităților de prevenire și de 

intervenție în situații de urgență, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, 

instrucțiunilor și ordinelor în vigoare; 

 Conduce activitățile cu privire la: asigurarea capacității operative și de intervenție, 

pregătire, planificare și desfășurare a activităților conform planului de pregătire și 

intervenție anual al serviciului voluntar; 

 Organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate a 

voluntarilor în caz de incendiu, calamități naturale, explozii și alte situații de 

urgență; 

 Planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de 

aplicare a documentelor operative; 

                                            
168Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind 

înștiințarea și adunarea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod 

oportun, în cazul producerii unor situații de urgență sau la ordin; 

 Controlează ca instalațiile, mijloacele și utilajele de stins incendii, celelalte 

materiale pentru intervenție să fie în stare de funcționare și întreținute 

corespunzător; 

 Conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacității de 

intervenție; 

 Informează primarul despre stările de pericol constatate pe teritoriul comunei; 

 Participă la instructaje, schimburi de experiență, cursuri de pregătire profesională 

organizate de serviciile profesioniste pentru situații de urgență; 

 Verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populației și 

pe teritoriul agenților economici de pe raza comunei; 

 Face propuneri privind îmbunătățirea activității de prevenire și eliminare a stărilor 

de pericol; 

 Execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției 

civile, prevenirii și stingerii incendiilor. 

Principalii factori generatori care determină situaţiile ce necesită intervenţia SVSU 

Prejmer sunt inundaţiile şi incendiile, riscul celor din urmă crescând odată cu producerea 

acestora în zone izolate şi / sau la limita cu alte judeţe. 

Zona satului aparținător Lunca Câlnicului este mereu supusă inundațiilor, prin 

revărsările apelor râurilor Tărlung, Negru și Olt. Deşi de-a lungul timpului, s-au executat 

lucrări de hidroameliorare pe râurile Olt și Negru, din cauza convergenţei hidrografice, 

apele mai inundă uneori această zonă. 

Pentru a preveni aceste inundaţii, în prezent se lucrează la un studiu de 

inundabilitate al comunei şi se are în vedere amenajarea unei rețele de colectarea apelor 

pluviale și realizarea de podețe și rigole, care să prevină aceste situaţii. 
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Majoritatea incendiilor care necesită intervenţia S.V.S.U. Prejmer sunt cele de 

mirişte, forestiere, însă şi cele declanşate în imobile sau fabrici, cel mai recent exemplu 

fiind incendiul din 2018 izbucnit la o fabrică de mobilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionarea S.V.S.U. intră în atribuţiile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

pentru apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, care în conformitate cu 

Dispoziţia Primarului nr. 435/09.11.2020 169, are în componenţă 14 membri, respectiv: 

Primarul, Viceprimarul, Secretarul comunei alături de: 1 director al operatorului de 

salubritate, 1 referent al compartimentului de urbanism, 1 șef de serviciu situații de 

urgență, 3 directori ai unităților de învățământ, 1 medic de familie, 1 medic veterinar, 1 șef 

de secție al postului de poliție și 2 administratori de societăţi comerciale. 

În perioada 2006-2007, a fost realizată investiţia de „Reabilitare remiză PSI”, 

finanţată din bugetul local, în valoare totală de 243.980 lei. Au fost realizate lucrări de 

reabilitare acoperiș cu șarpantă și fațade exterioare, realizare branșamente la rețelele de 

utilități și achiziționate autospeciale pompieri. 

                                            

169 Sursă: https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Dispozitie-nr.-435-din-09.11.2020-privind-
modificare-dispozitie-nr.-265-din-2018-comitet-loal-de-aparare-impotriva-dezastrelor.pdf  

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Dispozitie-nr.-435-din-09.11.2020-privind-modificare-dispozitie-nr.-265-din-2018-comitet-loal-de-aparare-impotriva-dezastrelor.pdf
https://primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/Dispozitie-nr.-435-din-09.11.2020-privind-modificare-dispozitie-nr.-265-din-2018-comitet-loal-de-aparare-impotriva-dezastrelor.pdf
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În prezent, autorităţile publice locale au în vedere următoarele investiţii pentru 

SVSU Prejmer: reabilitare şi extindere a remizei, precum şi construirea garajelor 

transformabile în scenă 170. 

 

7.3.2. Servicii de asigurare a ordinii şi siguranţei publice 

 

Serviciile de asigurare a ordinii și siguranței publice pe teritoriul comunei Prejmer 

sunt asigurate de următoarele structuri: 

 Postul de Poliţie comunală Prejmer, arondată secţiei 1 de Poliţie Rurală Feldioara; 

 Paza comunală. 

Iniţial, în anul 2011, la Prejmer a fost înfiintată prima secţie de Poliţie Rurală, 

având în jurisdicție localitățile Prejmer, Vama Buzăului, Budila, Teliu, Hărman, Sânpetru 

și Tărlungeni. 

Principalele atribuţii ale acestui postului de poliţie din Prejmer vizează: 
 

 Acțiuni de prevenire și combatere a infracționalității şi violenţei; 

 Combaterea furturilor din proprietățile private și societățile comerciale; 

 Soluționarea sesizărilor aduse la cunoștință de cetățeni; 

 Prevenirea accidentelor rutiere. 

Principalele infracţiuni care necesită intervenţia Poliției comunale Prejmer sunt cele 

de furt și furt calificat (furturile din societăți comericale, locuințe, de animale, din 

dependințe, de și din autoturisme și de pe terenurile agricole), distrugerile, tulburări de 

posesie şi vătămările corporale. 

În ceea ce priveşte paza comunală, sunt necesare: 

 Paza permanentă pe raza comunei Prejmer; 

 Paza pentru evenimentele desfăşurate pe teritoriul comunei Prejmer; 

 Paza asigurată la târgul comunal, organizat în prima duminică a fiecărei luni. 

 

                                            

170 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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7.3.3. Servicii de transport 

 

 Făcând parte din Zona Metropolitană Braşov, comuna Prejmer este şi membră a 

Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public (AMDDTP) 

Braşov, alături de alte 18 UAT-uri: municipiile Braşov, Săcele şi Codlea, oraşele 

Ghimbav, Zărneşti, Predeal şi Râşnov şi comunele Hăman, Sânpetru, Budila, Bod, 

Hălchiu, Feldioara, Vulcan, Tărlungeni, Cristian, Teliu, şi Vama Buzăului.  

 AMDDTP Braşov are rolul de Autoritate Metropolitană de Transport, în vederea 

înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 

serviciului de transport public pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, dezvoltării sau modernizării sistemelor de 

utilităţi publice aferente sectorului transportului public. 

 Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

călători nr.1/20.12.2018, modificat prin Actul adițional nr. 1/2019, la nivelul AMDDTP 

Braşov, transportul rutier public de persoane prin curse regulate se efectuează de 

către operatorul Regia Autonomă de Transport Braşov (RATBV) în localităţile: Braşov, 

Cristian, Ghimbav, Sânpetru, Bod, Hărman, Râşnov, Codlea, Tărlungeni, Feldioara, 

Prejmer şi Vama Buzăului, urmând ca în curând să se efectueze în toate localităţile 

membre ale asociaţiei. Operatorul RATBV asigură transportul rutier public de persoane 

prin curse regulate în localităţile menţionate, prin intermediul a 11 linii, grupate pe 5 zone, 

cu plan tarifar diferit. 

Începând din decembrie 2019, transportul rutier public de persoane prin curse 

regulate în comuna Prejmer este asigurat de RATBV prin intermediul liniei 520, cu o 

lungime de 36,5 km, formată din următoarele 14 staţii, parcurse în 40 de minute: Triaj 

Braşov – Hărman - Parcul Industrial – Ing. I.Toma – Colegiul Ţara Bârsei – Biserica 

Fortificată – Primărie – Grindul Morii Mare – Izvorul Cucu – Gara Mare – Pista Karting – 

Târg – Grădiniţă – Şcoala Gimnazială Lunca Câlnicului. 
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 De luni până vineri sunt efectuate câte 14 curse zilnice pe această linie, începând 

cu ora 05:20 până la 22:40 (prima şi ultima plecare din Triaj Braşov), respectiv, începând 

cu ora 06:00 până la 23:20 (prima şi ultima plecare de la Şcoala Gimnazială Lunca 

Câlnicului). Sâmbătă şi duminică sunt efectuate câte 13 curse zilnice pe această linie, 

începând cu ora 05:50 până la 21:50 (prima şi ultima plecare din Triaj Braşov), respectiv, 

începând cu ora 06:30 până la 22:30 (prima şi ultima plecare de la Şcoala Gimnazială 

Lunca Câlnicului) 171. 

                                            

171 Sursă: https://www.ratbv.ro/afisaje/520-dus.html 

Sursă foto: https://ratbv.ro/harti-trasee-metropolitane/linia-520_102/  

 

https://www.ratbv.ro/afisaje/520-dus.html
https://ratbv.ro/harti-trasee-metropolitane/linia-520_102/
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 În ceea ce priveşte 

planul tarifar, linia 520 

Braşov – Prejmer – 

Lunca Câlnicului face 

parte din zona 4, preţul 

unui bilet cu 1 călătorie 

fiind de 6 lei, cu 2 călătorii 

fiind de 12 lei, a unui 

abonament lunar nominal 

de 204 lei, iar a unui 

abonament lunar 

nenominal de 307 lei. 

Conform Hotărârilor 

Consiliului Local, sunt 

oferite următoarele reduceri şi gratuităţi la aceste tarife de călătorie: 

 elevii, persoanele cu dizabilități și veteranii de război beneficiază de gratuitate; 

 pensionarii beneficiază de 16 călătorii gratuite în baza cuponului de pensie; 

 studenții beneficiază de 50% reducere la abonamente. 

 

Transportul rutier pe teritoriul comunei Prejmer este asigurat şi alţi de patru 

operatori privați de transport, respectiv: Super Univers Trans, Transbus Codreanu, 

Patru plus Trans, Stegaiu 172. 

Super Univers Trans este operatorul care asigură legătura satului Prejmer cu 

municipiul Brașov, realizează curse zilnice, cu plecări de la ora 06:00 şi până la ora 

21:00, cu o frecvență de 30 de minute în cursul săptămânii și de 1 oră în weekend. 

Durata unei călătorii este de aproximativ 40 de minute. Același operator asigură legătura 

satului Lunca Câlnicului cu municipiul Brașov, acesta realizând un număr de 6 curse 

                                            

172 Sursă: https://www.autogari.ro/Transport/Prejmer-Brasov?zi=&pas=1-0-0-0-0 

Sursă foto: https://www.facebook.com 

 

https://www.autogari.ro/Transport/Prejmer-Brasov?zi=&pas=1-0-0-0-0
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zilnice de luni până vineri, 4 curse în decursul zilei de sâmbătă și, respectiv, 3 curse 

duminica. Durata unei călătorii este de aproximativ 45 de minute. 

Transbus Codreanu realizează curse zilnice pe traseul Braşov – Buzău, asigurând 

astfel legătura satului Prejmer cu localităţile de pe acest traseu. Alţi doi operatori privaţi 

de transport realizează curse zilnice pe traseele Braşov – Bacău şi Braşov – Piatra 

Neamţ, asigurând legătura satului Lunca Câlnicului cu localităţile de pe aceste trasee. 

Principala investiţie în domeniul transportului rutier, a fost realizată în perioada 

2015-2018, constând în „Realizare stații călători”. În anul 2015 au fost realizate 8 stații 

de călători (90.000 lei), iar în anul 2018 au fost realizate alte 5 staţii (50.000 lei) și au fost 

reabilitate cele deja existente (19.990 lei). Investiția în valoare totală de 159.900 lei a fost 

realizată din fondurile bugetului local. 

Transportul feroviar este accesibil direct, prin intermediul celor 2 gări situate pe 

teritoriul comunei: Prejmer Hm. și Ilieni Hc, care fac parte din Magistrala 400 (Braşov - 

Sfântu Gheorghe – Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare - Satu Mare), cu o lungime totală de 

peste 500 km.   

Din cele 2 gări din comuna Prejmer se poate ajunge în aproximativ 20 de minute în 

gara municipiului Brașov, de unde se asigură legătura şi cu: 

 Magistrala 200 (Braşov – Făgăraş – Sibiu – Simeria – Deva – Arad - Curtici);  

 Magistrala 300 (Bucureşti – Ploieşti – Braşov – Sighişoara – Copşa Mică – Blaj – 

Teiuş – Războieni - Cluj Napoca – Oradea); 

De asemenea, din gările din Prejmer se poate ajunge în aproximativ 25 de minute 

în gara municipiului Sfântu Gheorghe, de unde se asigură legătura cu magistrala 403 

spre localităţi precum: Moacşa, Târgu Secuiesc şi Breţcu.  

Transportul aerian este accesibil indirect, prin intermediul transportului rutier sau 

feroviar, cele mai apropiate aeroporturi fiind în localităţile: Bucureşti – Otopeni (152 km), 

Sibiu (158 km), Târgu Mureș (176 km). 
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7.3.4. Alte servicii publice 

 

 Deşi la nivelul comunei Prejmer nu există un Serviciu Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP), autorităţile publice locale au în vedere înfiinţarea 

acestuia. Momentan, persoanele care doresc eliberarea actelor de identitate trebuie să 

se deplaseze în municipiul Braşov pentru acest lucru 

 Un serviciu de evidenţă a populaţiei  aflat în structura aparatului de specialitate 

este cel de stare civilă, din cadrul Compartimentului de stare civilă şi resurse umane, 

care, conform HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Primăriei comunei Prejmer 173, are următoarele atribuţii:  

 Întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, căsătorie şi de 

deces şi elibereaza certificate doveditoare; 

 Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de 

stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în 

registre, exemplarul I sau II, după caz; 

 Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de 

aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care 

reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă; 

 Înregistrează toate documentele în registrul de intrare - ieşire; 

 Eliberează extrasele de pe acte de stare civilă, Ia cererea autorităţilor, precum şi 

dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice; 

 Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până Ia data de 5 a lunii 

următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români 

ori cu privire Ia modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-

14 ani, precum şi din 10 în 10 zile comunică decesele înregistrate şi înaintează 

actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că 

persoanele decedate nu au avut acte de identitate; 

                                            
173Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Trimite centrelor militare, până Ia data de 5 a lunii următoare înregistrării 

decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse 

obligaţiilor militare; 

 Întocmeşte buletine statistice de naştere, căsătorie, deces şi divorţ, în conformitate 

cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar Direcţiei 

Judeţene de Statistică; 

 Atribuie codul numeric personal, pe baza Iistelor de coduri precalculate, pe care le 

arhiveaza şi le păstrează în condiţii depline de securitate; 

 Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, 

imprimate auxiliare şi cemeala specială, pentru anul urmator, şi îl comunică 

serviciului public comunitar judetean de evidenţă a persoanelor; 

 Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori 

distruse, parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea date lor 

înscrise; 

 Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în 

cazurile prevăzute de lege; 

 Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă al persoanelor, 

exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de Ia data când 

toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile 

din exemplarul I; 

 Sesizează imediat serviciul judeţean de specialiatate, în cazul dispariţiei unor 

documente de stare civilă cu regim special; 

 Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire Ia schimbarea numelui pe cale 

administrativa şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate; 

 Efectuează lucrări privind adopţiile, schimbare de nume pe cale administrativă; 

 La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire Ia anularea, completarea, 

rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii 

pe cale judecatorească şi înregistrarea tardivă a naşterii; 

 Ţine evidenţa certificatelor dispărute în alb de Ia primăriile din ţară; 

 Ţine evidenţa tuturor actelor de stare civilă în index alfabetic; 
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 Ţine evidenţa livretelor de familie în registrul special, precum şi completarea şi 

eliberarea acestora cu ocazia căsătoriilor, Ia cererea pesoanelor, sau în caz de 

pierdere/furt; 

 Ţine evidenţa persoanelor condamnate; 

 Întocmeşte dosarele succesorale Ia cerere; 

 Întocmeşte Anexa 024 din oficiu Ia data înregistrării deceselor, pe care le 

înaintează către Camera Notarilor Publici Braşov. 

 Alte servicii publice aflate în structura aparatului de specialitate, care, conform 

HCL nr. 10 din 28.03.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Primăriei comunei Prejmer 174,  au atribuţii destinate cetăţenilor comunei Prejmer, sunt: 

 Serviciul de taxe şi impozite, care: 

o Constată şi stabileşte toate categoriile de debite ale persoanelor fizice şi 

juridice; 

o Ţine evidenţa dosarelor contribuabililor persoane fizice şi juridice; 

o Întocmeşte şi comunică deciziile de impunere pentru persoanele fizice şi 

juridice; 

o Încasează impozite şi taxe de la contribuabili; 

o Ia în debit şi confirmă amenzile persoanelor fizice şi juridice; 

o Eliberează certificate de neurmărire fiscală; 

o Întocmeşte dosarele de urmărire şi recuperare a creanţelor pentru fiecare 

contribuabil, lichidând creanţele; 

o Desfăşoară activitatea de executare silită în conformitate cu prevederile legale 

 Serviciul juridic, care: 

o Eliberează adeverinţe privind imobilele revendicate; 

o Participă la întocmirea expertizelor judiciare dispuse de către instanţele 

judecătoreşti, la îndeplinirea actelor de cercetare la faţa locului sau alte acte 

procedurale dispuse de instanţele judecătoreşti; 

o Redactează răspunsurile la adresele, sesizările şi petiţiile care cad în sarcina 

compartimentului; 

                                            
174Sursă: http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf  

http://www.primariaprejmer.ro/wp-content/uploads/sites/12/HCL-nr.-10-din-28.03.2019.pdf
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 Registratură şi relaţii cu publicul: 

o Inregistrează corespondenţa de intrare, adresată de către persoanele fizice 

sau juridice, repartizând-o compartimentului responsabil; 

o Transmite corespondenţa de ieşire, conform cerinţelor fiecărui compartiment 

(e-mail, fax, poştă, ridicare personală); 

 Secretariat-administrativ: 

o Întocmeşte adrese sau răspunsuri pentru solicitări primite de la persoanele 

fizice sau juridice; 

o Asigură afişarea şi întocmirea proceselor verbale de afişre Ia citaţii, publicaţii 

de vânzare şi anunţuri publice; 

o Îndrumă persoanele care apelează telefonic primăria spre compartimentele / 

serviciile de specialitate; 

o Afişează pe site-ul primăriei Hotărârile Consiliului Local; 

o Ţine evidenţa solicitărilor şi răspunsurilor într-un Registru special, cu 

respectarea prevederilor legislative privind liberul acces la informaţiile de 

interes public (Legea 544/2001), precum şi ale transparenţei decizionale în 

administraţia publică (Legea 52/2003). 

 

7.4. Infrastuctură rutieră şi pietonală 

 

Aşa cum este menţionat în sub-capitolele 1.3 Căi de acces si 7.3.3.Servicii de 

transport din prezenta Strategie, accesul direct în comuna Prejmer se poate face prin 

intermediul transportului rutier și feroviar, cel mai intens utilizat fiind însă cel rutier. Din 

acest motiv, în contextul unei dezvoltări durabile a comunei, trebuie acordată o 

importanță deosebită infrastructurii rutiere. 

Reşedinţa de comună, satul Prejmer, este situat la o distanţă de 17 kilometri de 

Municipiul Braşov. Accesul spre acesta se face, din satele Prejmer și Stupinii Prejmerului, 

pe DN 10 până în dreptul localității Hărman și mai departe pe DN11 până în Brașov, iar 

din satul Lunca Câlnicului, direct pe DN 11. Tronsonul rutier DN 10 asigură accesul spre 
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municipiul Buzău (aflat la 142 km distanță), iar tronsonul rutier DN 11,  după intersectarea 

cu drumul european E578, asigura accesul spre municipiul Sfântu Gheorghe (aflat la 18 

km distanţă). Drumul județean DJ112 D asigură accesul rutier către comuna învecinată 

Tărlungeni (aflată la 9 km distanţă) și, după intersectarea cu DJ103B, spre municipiul 

Săcele (aflat la 15 km distanță). Între Tărlungeni şi Săcele se poate vira spre drumul 

naţional DN 1A care permite accesul spre Cheia şi localităţile din judeţul Prahova. 

Accesul din reşedinţa de comună, satul Prejmer şi distanţa de la acesta până la  

restul satelor aparţinătoare sunt următoarele:  

 Accesul spre Stupinii Prejmerului se face pe DN 10, pe o distanţă de 4 kilometri  

 Accesul spre Lunca Câlnicului se face pe DJ112D pe o distanţă de 5 km.  

Rețeaua stradală a comunei Prejmer are o dispunere de tip radială. Drumurile de 

pe teritoriul administrativ al comunei Prejmer însumează o lungime totală de 111,9 km, 

dintre care 47,61 km în interiorul satelor aparţinătoare, iar tipul acestora şi situaţia 

îmbrăcăminţii sunt următoarele 175: 

 17,5 km de drumuri naționale asfaltate, respectiv: DN 10 - 9 km şi DN 11 - 8,5 km;  

 4,3 km de drumuri județene astfaltate: DJ 112 D; 

 90,1 km de străzi comunale şi drumuri de exploatare în stare satisfăcătoare cu 

pietriş sau macadam 

 

În ceea ce priveşte investiţiile realizate în infrastuctura rutieră, în perioada 

2008-2009 a fost realizat pasajul la nivel cu calea ferată, în valoare totală de 131.798 

lei.  

De asemenea, în anul 2017, a fost amenajată o pistă de biciclete, complet 

delimitată de drumul auto intens circulat. Pista de biciclete, având 2 sensuri de mers şi o 

lungime aproximativă de 2,6 km, a fost amenajată pe marginea drumului național 10, între 

satul Prejmer și Parcul Industrial, pe sensul de mers spre Brașov. 

                                            

175 Sursă: www.addjb.ro  

http://www.addjb.ro/
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În prezent, este în derulare investiţia de astfaltare străzi, trotuare, rigole, piste 

cicliști, accese riverani, marcaje rutiere, inclusiv semne de circulație și amenajare 

zone verzi în satul Lunca Câlnicului, în valoare totală de de 9.160.040 lei, care a fost  

demarată în anul 2016 şi urmează a fi finalizată în anul 2021.  

De asemenea, în prezent, este implementat proiectul ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer”, finanţat prin POS Mediu și cu co-finanţare 

de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 euro. Proiectul demarat în 

anul 2005 şi a cărui implementare este previzionată până în anul 2024 presupune 

realizarea etapizată (pe zone) a branşamentelor şi reţelelor de utilităţi şi a infrastucturii 

stradale şi pietonale pentru toţi locuitorii comunei Prejmer, cuprinzând următoarele 6 

obiecte: infrastuctură străzi, trotuare, podeţe şi rigole; alimentarea cu apă; canalizare şi 

staţie epurare ape menajere; canalizare ape pluviale; alimentare şi distribuţie energie 

electrică şi gaze naturale; reţele din fibră optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet.  

Dintre acestea, vom detalia în continuare primul obiect, urmând ca ultimele 5 

obiecte să fie detaliate în cadrul următorului sub-capitol de 7.5.Echipare tehnico-

edilitară. Obiectul infrastuctură străzi, trotuare, podeţe şi rigole din cadrul proiectului 

etapizat anterior menţionat vizează refacerea terenurilor după realizarea rețelelor de 

utilități și realizarea infrastucturii rutiere şi pietonale, constând în: asfaltare, pietruire, 

intersecţii de drumuri, parcări, staţii de autobuz, poduri, trotuare, accese la gospodării şi 

piste de cicliști, având o valoare totală de 39.601.985,96 lei, dintre care 34.572.426,00 

lei aferente subcapitolului 4.1. de construcţii şi instalaţii. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cele 6 etape (pe zone) aferente realizării 

obiectului Infrastuctură străzi, trotuare, podeţe şi rigole, lungimea străzilor care vor fi 

reabilitate pentru fiecare etapă în parte, valoarile acestora conform subcapitolului 4.1. 

Construcţii şi instalaţii din Devizul general al Studiului de Fezabilitate, precum şi procentul 

lucrărilor executate. 
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Tabelul 35. Detalii privind realizarea etapizată a obiectului Infrastuctură străzi, 

trotuare, podeţe şi rigole din cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi 

şi branşamente în comuna Prejmer” 176 

Etape 

Lungimi 

străzi 

reabilitate 

(m) 

Valori cf. 

subcap. 4.1. din 

Devizul General 

(lei, TVA inclus) 

Procent 

lucrări 

executate 

Etapa I: zona staţiei de epurare; zona gospodăriei de 

apă; Str. Mare, zona Grindul Morii Mari; Str. Uzinei, 

Teiului, Laterală şi cartierul nou; DN 10 şi Str. 

Braşovului integral, Str. Plopilor şi Sportului cu cartierul 

nou; DN 11 – Lunca Câlnicului şi străzile adiacente de 

pe partea dreaptă pe direcţia BV-Sf. Gheorghe; zona 

Colonia Lunca Câlnicului şi Str. Pictor Iacob Brujan 

16.930,30 11.770.587,00 80% 

Etapa II: zona rămasă din Lunca Câlnicului 9.582,00 7.508.599,00 60% 

Etapa III: Str. Păsunii, Mică, Pescăriei, Canalului, 

Pajiştei, Pompierilor şi Morii din Prejmer 
4.984,00 4.014.585,00 40% 

Etapa IV: Str. Cenuşii, Mihai Viteazul, Prunului şi Viilor 

din Prejmer 
5.193,00 3.409.355,00 20% 

Etapa V: Str. Cetăţii, L.Roth, Izvoarelor, magazinului, 

Şcolii, Broaştei, A.I. Cuza, Mircea Vodă, Cărămidarilor, 

Nouă, Câmplui, Gării din Prejmer 

5.080,00 3.985.947,00 20% 

Etapa VI: Stupinii Prejmerului 5.210,00 3.883.353,00 0% 

TOTAL 46.979,30 m 34.572.426,00 lei 36,60% 

 

 

Situația actuală a execuţiei lucrărilor aferente obiectului infrastuctură străzi, 

trotuare, podeţe şi rigole din cadrul proiectului etapizat anterior menţionat, pentru fiecare 

sat în parte, este următoarea: 

                                            
176 Sursă: Studiul de fezabilitate, completări – M1, iulie 2007 
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 În satul Prejmer: 

La nivelul acestui sat există o rețea de drumuri cu o lungime totală de 26,92 km. 

În prezent, pe 53,70% din lungimea totală a acestei rețele au fost executate lucrări de 

asfaltare, iar pe restul de 46,30% au fost executate lucrări de întreținere prin pietruire. 

De asemenea, pe aproximativ 40% din rețeaua de drumuri de la nivelul satului există 

trotuare, iar pe 76% din aceasta au fost realizate accese pentru riverani. În plus, au 

fost realizate parcări în zonele: Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara 

Bârsei”, Centrul de Găzduire Temporară, Centru, Primărie, Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și 

pe străzile: Pompierilor, Bisericii Române și Școlii.  

 

 În satul Lunca Câlnicului: 

La nivelul acestui sat există o rețea de drumuri cu o lungime totală de 13,94 km. 

În prezent, pe 64% din lungimea totală a acestei rețele au fost executate lucrări de 

asfaltare, iar pe restul de 36% au fost executate lucrări de întreținere prin pietruire. De 

asemenea, pe aproximativ 50% din rețeaua de drumuri de la nivelul satului există 

trotuare, iar pe 28% din aceasta au fost realizate accese pentru riverani. În plus, au 

fost realizate parcări în zonele: Platforma Eltex și Colonie Blocuri.  

 

 În satul Stupinii Prejmerului: 

La nivelul acestui sat există o rețea de drumuri cu o lungime totală de 6,75 km. În 

prezent, pe 100% din lungimea totală a acestei rețele au fost executate lucrări de 

întreținere prin pietruire, nefiind încă demarată execuția stratului asfaltic. La nivelul 

acestui sat nu au fost realizate trotuare și accese pentru riverani.  

 

Aşadar, prin intermediul proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi 

şi branşamente în comuna Prejmer”, pentru obiectul infrastuctură străzi, trotuare, 

podeţe şi rigole, la nivelul întregii comune au fost executate până în prezent:  

 Lucrări de asfaltare pe 23,38 km de drum; 

 Lucrări de întreţinere prin pietruire pe 24,23 km de drum 

 Trotuare pe 17,74 km din reţeaua de drumuri. 
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În plus, pentru continuarea dezvoltării infrastructurii rutiere, în prezent sunt 

elaborate documentațiile tehnico-economice și se ogranizează licitația pentru proiectul 

„Realizare infrastructură stradală – Prejmer, Stupini”. 177 

În perioada 2018-2019, Primăria comunei Prejmer a solicitat finanțare pentru 

proiectul „Modernizare, reabilitare drumuri locale comunale în lungime de 4,5 km” 

prin intermediul Fondului de Dezvoltare Instituțională. 178 

De asemenea, în viitor, autorităţile au în vedere amenajarea unor piste de 

biciclete pe următoarele trasee: 

 Prejmer – Lunca Câlnicului până la DN 10; 

 Prejmer – Stupinii Prejmerului – Teliu – Vama Buzăului; 

 Prejmer – Tărlungeni; 

 Prejmer – Hărman – Brașov. 

 

7.5. Echipare tehnico-edilitară 

 

Aşa cum am menţionat în sub-capitolul anterior, începând din anul 2005, în 

comuna Prejmer se implementează proiectul ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi 

branşamente în comuna Prejmer”, finanţat prin POS Mediu și cu co-finanţare de la 

bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 euro, a cărui implementare este 

previzionată până în anul 2024. Proiectul este implementat de către Primăria comunei 

Prejmer și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Brașov, prin Operatorul 

Regional Compania Apa Brașov S.A. şi presupune realizarea etapizată (pe zone) a 

branşamentelor şi reţelelor de utilităţi şi a infrastucturii stradale şi pietonale pentru toţi 

locuitorii comunei Prejmer, cuprinzând următoarele 6 obiecte: infrastuctură străzi, 

trotuare, podeţe şi rigole; alimentarea cu apă; canalizare şi staţie epurare ape menajere; 

                                            

177 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 

178 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
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canalizare ape pluviale; alimentare şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale; reţele 

din fibră optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet. 

Întrucât valoarea lucrărilor aferente celor 6 obiecte este foarte mare, execuţia 

acestora a fost planificată pe zone, în următoarele 6 etape: 

1. Etapa I – execuţia lucrărilor în următoarele zone din localităţile Prejmer şi Lunca 

Câlncicului: 

 Zona staţiei de epurare;  

 Zona gospodăriei de apă;  

 Str. Mare (partea stângă şi dreaptă), zona Grindul Morii Mari, Str. Uzinei, 

Teiului, Laterală şi cartierul nou din Prejmer;  

 DN 10 şi Str. Braşovului integral cu partea stângă şi dreapta (de la Parcul 

Industrial la sediul fostului CAP, situat la ieşirea din Prejmer spre Teliu), Str. 

Plopilor şi Sportului cu cartierul nou din Prejmer; 

 DN 11 – Lunca Câlnicului pe partea stângă şi dreaptă şi străzile adiacente de 

pe partea dreaptă a DN 11 (pe direcţia BV-Sf. Gheorghe);  

 Zona Colonia Lunca Câlnicului şi Str. Pictor Iacob Brujan (stânga şi dreapta). 

2. Etapa a II-a – execuţia lucrărilor în următoarele zone din localitatea Lunca 

Câlnicului: 

 toate zonele localităţii, rămase după Etapa I; 

3. Etapa a III-a  – execuţia lucrărilor în următoarele zone din localitatea Prejmer: 

 Zona de est cuprinsă între Str. Mare şi Str. Braşovului, respectiv: Str. Păşunii, 

Mică, Pescăriei, Canalului, Pajiştei, Pompierilor şi Morii; 

4. Etapa a IV-a  – execuţia lucrărilor în următoarele zone din localitatea Prejmer: 

 Partea sudică a localităţii, delimitată de Str. Braşovului, respectiv: Str. 

Cenuşii, Mihai Viteazul, Prunului şi Viilor; 

5. Etapa a V-a – execuţia lucrărilor în următoarele zone: 

 Zona de vest cuprinsă între Str. Mare şi Str. Braşovului, respectiv:: Str. 

Cetăţii, L.Roth, Izvoarelor, magazinului, Şcolii, Broaştei, A.I. Cuza, Mircea 

Vodă, Cărămidarilor, Nouă, Câmplui, Gării; 
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6. Etapa a VI-a  – execuţia lucrărilor aferente tuturor obiectelor (execuţie integrală) 

în localitatea Stupinii Prejmerului. 

Având în vedere că obiectul infrastuctură străzi, trotuare, podeţe şi rigole din 

cadrul proiectului etapizat a fost descris în sub-capitolul anterior de 7.4. Infrastuctură 

rutieră şi pietonală, în continuare vor fi descrise celelalte 5 obiecte. Dintre acestea, 

pentru 3 obiecte, respectiv, alimentarea cu apă; canalizare şi staţie epurare ape 

menajere; canalizare ape pluviale sunt în execuţie toate cele 6 etape, în timp ce pentru 

celelalte 2 obiecte, respectiv, alimentare şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale; 

reţele din fibră optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet, nu au fost demarate 

lucrările, urmărindu-se identificarea surselor de finanţare pentru realizarea acestora. 

 

7.5.1. Alimentarea cu apă 

 

Referitor la alimentarea cu apă a comunei Prejmer, în perioada 2011 - 2019 a fost 

implementat contractul CL 11 ,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare 

în Aglomerările Rupea şi Prejmer” din cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea 

sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”, derulat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ISO Mediu Brașov, prin Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A. 

în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov şi consiliile locale ale localităţilor unde au fost 

realizate investiţiile, cu ajutorul finanțării obținute prin intermediul POS Mediu 2007-2013. 

La nivelul comunei Prejmer, prin contractul CL 11 în valoare totală de 44,27 milioane lei, 

a fost extinsă reţeaua de distribuţie a apei potabile din Prejmer şi Lunca Câlnicului cu o 

lungime de aproximativ 33,3 km 179. 

Pe suprafața comunei Prejmer se întâlnesc trei acvifere freatice din care se 

realizează captarea apei, după cum urmează: 

 Acviferul freatic superior – este situat la o adâncime de 20-25 m și este alimentat 

din precipitațiile atmosferice și din apele de suprafață. Acesta este compus din mai 

                                            

179 Sursă: https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/pos-mediu/contracte-de-lucrari/ 

https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/pos-mediu/contracte-de-lucrari/
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multe straturi cu legături hidrodinamice între ele, iar apa întâlnită la nivelul acestuia 

are calități generale de potabilitate, fiind depistate prezențe locale ale compușilor 

fierului. Acest acvifer este folosit de populație pentru nevoi proprii, activități 

agricole și zootehnice; 

 Acviferul de medie adâncime – este situat la o adâncime de 25-100 m, iar apele de 

la nivelul acestuia sunt captate prin forajele F0-F18 plasate în intervalul de 

adâncime 30-44 m; 

 Acviferul de mare adâncime – este situat la peste 100 m și este compus din 

numeroase straturi permeabile, dar din cauza naturii argiloase a solului, 

comunicarea hidraulică pe verticală este redusă.  

 

Având în vedere acestea, prin studiul de fezabilitate aferent proiectului de investiţie 

,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 180, finanţat 

prin POS Mediu și cu co-finanţare de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 

61.683.138 euro, pentru obiectul de alimentare cu apă, s-a propus captarea apei prin 

executarea a șase noi puțuri forate la adâncimea de aproximativ 50 m, dar și 

branşamentul de apă la conductele de aducțiune din puţurile existente, aparținând 

societății ANIF Brașov şi exploatate de Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A..  

Astfel, începând cu anul 2010, Compania Apa Brașov a preluat de la Primăria 

comunei Prejmer și de la operatorul S.C. HidroSal Com S.R.L. gestionarea și exploatarea 

sistemului public de alimentare cu apă a comunei, iar în anul 2013 a preluat prima parte a 

rețelei de apă și canalizare din zona Colonia Lunca Câlnicului (străzile I.C. Frimu, 

Pârăului, Pictor Iacob Brujan şi DJ 112D), în lungime de 5798 m 181. 

Obiectul de alimentare cu apă din cadrul proiectului etapizat anterior menţionat 

vizează realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă şi de incendiu, care constă 

în execuţia următoarelor categorii de lucrări: 

                                            
180 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 

181Sursă: 
https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_20
14.pdf 

https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
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 Branşarea gospodăriei de apă (apă potabilă şi de incendiu) din zona Stupinii 

Prejmerului şi partea sudică a localităţii Prejmer la una dintre conductele de 

aducţiune alimentate din puţurile forate existente, care aparţin societăţii ANIF 

Braşov şi sunt exploatate de Compania Apa Braşov; 

 Captarea apei prin execuţia a 6 noi puţuri forate la adâncimea de 50 m; 

 Înmagazinarea apei în 2 cămine de vane, cu câte 2 rezervoare fiecare; 

 Tratarea apei prin sterilizare cu UV; 

 Staţie de pompare a apei cu 2 grupuri de pompare, cu electropompe verticale; 

 Reţeaua de distribuţie a apei, prevăzută cu cămine de vane, hidranţi de incendiu 

supraterani şi cişmele stradale, executate pe etape, după cum rezultă din tabelul 

de mai jos: 

Tabelul 36. Centralizator cu căminele de vană, hidranţii de incendiu şi cişmelele 

stradale aferente obiectului de alimentare cu apă din cadrul proiectului ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 182 

Etape 
Cămine de vane 

(buc) 

Hidranţi de incendiu 

(buc) 

Cişmele stradale 

(buc) 

Etapa I 296 30 10 

Etapa II 105 9 6 

Etapa III 33 2 2 

Etapa IV 46 2 2 

Etapa V 67 4 2 

Etapa VI 66 6 5 

TOTAL 613 53 27 

 

 Branşamentul gospodăriilor, cu cămine de apometru şi conducte din polietilenă de 

inaltă densitate, executate pe etape, după cum rezultă din tabelul de mai jos:  

 

                                            
182 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Tabelul 37. Centralizator cu căminele de apometru şi conductele din polietilenă de 

înaltă densitate pentru execuţia branşamentelor aferente obiectului de alimentare cu 

apă din cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer” 183 

Etape 
Cămine de apometru 

(buc) 

Conductă PEHD Dn 

32 PN 6 SDR 17 (m) 

Etapa I 973 5365 

Etapa II 1024 5120 

Etapa III 210 1050 

Etapa IV 280 1400 

Etapa V 500 2500 

Etapa VI 128 640 

TOTAL 3115 16075 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cele 6 etape aferente realizării obiectului de 

alimentare cu apă, valorile acestora conform subcapitolului 4.1. Construcţii şi instalaţii din 

Devizul general al Studiului de Fezabilitate, precum şi procentul lucrărilor executate. 

Tabelul 38. Detalii privind realizarea etapizată a obiectului alimentare cu apă din 

cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer” 184 

Etape 

Valori cf. subcap. 4.1. 

din Devizul General (lei, 

TVA inclus) * 

Procent lucrări 

executate 

Etapa I 16.344.231,00 100% 

Etapa II 7.317.614,00 80% 

Etapa III 1.751.993,00 80% 

Etapa IV 2.136.319,00 80% 

                                            
183 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
184 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Etapa V 4.760.266,00 80% 

Etapa VI 2.116.572,00 80% 

TOTAL 34.426.996,00 lei 83,33% 

* La aceste valori se adaugă valoarea echipamentelor tehnologice (subcap. 4.3), a 

montajului acestora (subcap. 4.2) şi a dotărilor (subcap. 4.5.), cheltuielile pentru 

investiţia de bază aferente obiectului de alimentare cu apă fiind de 36.687.295,00 lei. 

Situația actuală a execuţiei lucrărilor aferente obiectului de alimentare cu apă din 

cadrul proiectului etapizat anterior menţionat, pentru fiecare sat în parte, este următoarea: 

 În satul Prejmer  
 

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizați 45,88 km de rețea de alimentare cu 

apă și executate 1761 de branșamente, care deservesc 65% din locuinţele de pe 

suprafața localităţii.  

Există totuşi anumite zone din localitatea Prejmer, care nu au fost incluse în 

obiectul de alimentare cu apă din cadrul proiectului etapizat, fie din cauză că în  

respectivele zone exista deja o reţea de alimentare cu apă funcţională, executată în urmă 

cu câţiva ani, fie din cauza extinderii recente a suprafețelor cu destinație locativă, 

gospodăriile neexistând în momentul elaborării documentaţiilor tehnico-economice 

aferente acestui obiect din cadrul proiectului de investiţie. Câteva exemple de astfel de 

străzi şi zone de străzi sunt: Pescăriei (acces stânga spre strada Uzinei; acces dreapta), 

Cenușii şî Broaștei (acces), Câmpului (acces), Uranus, Saturn, Alexandru Ghica, Aleile 1-

5, Inginer Ioan Toma, Preot Ioan Popescu, Gara Mică (cu acces 1 și 2), Soarelui, Jupiter, 

Marte, Venus, Mărului și zonele: blocuri IAS, Cartierul „La Stejari”, incinta fost IAS, zona 

dintre strada Al. I. Ghica și strada Gara Mare (în stânga străzii Mari).  

 

 În satul Lunca Câlnicului 

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizați 27,43 km de rețea de alimentare cu 

apă și executate 771 de branșamente, care deservesc 80% din locuinţele de pe 

suprafața localităţii.  

Există totuşi anumite zone din localitatea Lunca Câlnicului, care nu au fost incluse 

în obiectul de alimentare cu apă din cadrul proiectului etapizat, din cauză că în  
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respectivele zone exista deja o reţea de alimentare cu apă funcţională, executată în urmă 

cu câţiva ani. Câteva exemple de astfel de străzi şi zone de străzi sunt: Pictor Iacob 

Brujan şi Bisericii (acces 1 și 2), Râul Negru şi Peste Vale (acces 1 și 2), Morii (acces) 

Drumul de fier, Alunului.  

 

 În satul Stupinii Prejmerului  

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizaţi realizați 7,52 km de rețea de 

alimentare cu apă și executate 197 de branșamente, care deservesc 90% din locuinţele 

de pe suprafața localităţii.  

Există totuşi anumite zone necuprinse în proiectul etapizat, câteva exemple de 

astfel de străzi şi zone de străzi fiind: Primăverii (acces 1 și 3), Colonel Ioan Rechițean.  

 

Aşadar, prin intermediul proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi 

şi branşamente în comuna Prejmer”, pentru obiectul de alimentare cu apă, la nivelul 

întregii comune au fost executate până în prezent:  

 80,83 km de rețea de alimentare cu apă; 

 2729 de branșamente, care deservesc 76% din locuințe.  

 

 

7.5.2. Sistemul de canalizare 

 

În documentaţiile tehnico-economice aferente proiectului de investiţie ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 185, finanţat prin POS 

Mediu și cu co-finanţare de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 

euro, sistemul de canalizare al comunei Prejmer a fost proiectat separat pe 2 

componente, cărora le corespund 2 obiecte ale proiectului, respectiv, canalizare şi 

staţie de epurare ape menajere şi canalizare ape pluviale.  

                                            
185 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Obiectul de canalizare a apelor menajere din cadrul proiectului etapizat anterior 

menţionat, acesta vizează realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere, care 

constă în realizarea următoarelor categorii de lucrări:  

 Stație de epurare cu 3 module, cu o capacitate de 60.000 de locuitori echivalenți;  

 Reţele de canalizare menajeră cu curgere gravitațională;  

 4 staţii de pompare;  

 Reţele de refulare;  

 Racorduri cu căminele de racord a gospodăriilor la rețeaua publică de canalizare, 

executate pe etape, după cum rezultă din tabelul de mai jos:  

 

Tabelul 39. Centralizator cu căminele de racord şi conductele de racord pentru 

execuţia branşamentelor aferente obiectului de canalizare a apelor menajere din 

cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 186 

Etape 
Cămine de racord 

(buc) 

Conductă PVC Dn 

160 PN 4 (m) 

Etapa I 1097 5485 

Etapa II 900 4500 

Etapa III 210 1050 

Etapa IV 280 1400 

Etapa V 500 2750 

Etapa VI 128 640 

TOTAL 3115 15825 

 

 

 Stația de epurare a fost proiectată pentru a prelua apele uzate din comunele 

Prejmer, Tărlungeni, Budila și Teliu. Staţia de epurare a fost proiectată în 3 module, luând 

în considerare perspectiva dezvoltării comunei Prejmer, inclusiv a zonei Parcului 

Industrial, precum și a localităților învecinate, astfel încât, în eventualitatea unei dezvoltări 

ulterioare, capacitatea ei să poată fi extinsă cu uşurinţă, fără să afecteze funcţionarea 

                                            
186 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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modulului deja existent. Capacitatea primului modul este de 20.000 de locuitori 

echivalenți, iar a celui de-al doilea modul este de 16.000, urmând ca, odată finalizată, 

stația de epurare să aibă o capacitate de aproximativ de 60.000 de locuitori echivalenți. 

În perioada 2006-2010, a fost construită Staţia de epurare Prejmer – Modulul 1, 

investiţia având o valoare totală de 13.066.700 lei. 

În perioada 2013-2015 investiția la stația de epurare a continuat prin extinderea 

platformei stației și realizarea modulului 2 cu o capacitate de 16.000 de locuitori 

echivalenți. Lucrările de extindere a staţiei de epurare au fost cuprinse în contractul CL5 

„Extindere stație de epurare Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer 

și o nouă stație de epurare în Moieciu”, din cadrul proiectului „Reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”, derulat de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Brașov, prin Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A. 

în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov şi consiliile locale ale localităţilor unde au fost 

realizate investiţiile, cu ajutorul finanțării obținute prin intermediul POS Mediu 2007-2013. 

La nivelul comunei Prejmer, contractul CL 5 a avut valoare totală de 11,36 milioane lei. 

 Similar, tot în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi 

canalizare în judeţul Braşov”, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Brașov, 

prin Operatorul Regional Compania Apa Brașov S.A, .a fost realizat şi contractul CL 11 

,,Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi 

Prejmer”. La nivelul comunei Prejmer, prin contractul CL 11 în valoare totală de 44,27 

milioane lei, a fost extinsă reţeaua de canalizare din Prejmer şi Lunca Câlnicului cu o 

lungime de aproximativ 29,2 km 187. 

Astfel, în anul 2013, Compania Apa Brașov a preluat de la Primăria comunei 

Prejmer prima parte a rețelei de apă și canalizare din zona Colonia Lunca Câlnicului 

(străzile I.C. Frimu, Pârăului, Pictor Iacob Brujan şi DJ 112D), în lungime de 5798 m, iar 

                                            

187 Sursă: https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/pos-mediu/contracte-de-lucrari/ 

https://proiecte-fonduri-ue.apabrasov.ro/pos-mediu/contracte-de-lucrari/
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în anul 2014 a preluat spre utilizare şi folosinţă staţia de epurare a comunei Prejmer – 

Modulul 1 188. 

 

Obiectul de canalizare a apelor pluviale din cadrul proiectului etapizat vizează 

realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale și conducerea acestora în emisarii 

existenți, care constă în realizarea următoarelor categorii de lucrări:  

 Reţea de canalizare pluvială; 

 Colectoare de canalizare cu curgere gravitaţională; 

 Guri de scurgere cu depozit şi sifon; 

 Cămine de vizitare; 

 Guri de vărsare în râuri sau canale; 

 Rigole betonate simple, trapezoidale, pereate sau casetate carosabile  

 Separatoare de hridrocarburi anterior desecării apelor pluviale în emisari. 

 

Lucrările pentru obiectul de canalizare a apelor menajere s-a executat 

concomitent cu cele pentru obiectul de alimentare cu apă, acestea fiind finalizate în 

proporţie de peste 80%, iar pentru obiectul de canalizare a apelor pluviale în proporţie 

de 25%, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos, cu cele 6 etape aferente realizării celor 2 

obiecte, valorile acestora conform subcapitolului 4.1. Construcţii şi instalaţii din Devizul 

general al Studiului de Fezabilitate, precum şi procentul lucrărilor executate: 

 

 

                                            

188Sursă: 
https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_20
14.pdf 

https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
https://www.apabrasov.ro/documente/pdfs/publice/RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20CA_Sem%20I_2014.pdf
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Tabelul 40. Detalii privind realizarea etapizată a obiectelor de canalizare a 

apelor menajere şi pluviale din cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 189 

Etape 

Canalizare ape menajere Canalizare ape pluviale 

Valori cf. subcap. 

4.1. din Devizul 

General (lei, TVA 

inclus) * 

Procent 

lucrări 

executate 

Valori cf. subcap. 

4.1. din Devizul 

General (lei, TVA 

inclus) * 

Procent lucrări 

executate 

Etapa I 11.111.351,00 100% 14.700.378,00 70% 

Etapa II 5.546.266,00 80% 6.357.778,00 50% 

Etapa III 1.362.726,00 80% 1.991.181,00 30% 

Etapa IV 1.342.216,00 80% 1.856.189,00 0% 

Etapa V 2.599.467,00 80% 2.997.883,00 0% 

Etapa VI 2.419.432,00 80% 1.547.945,00 0% 

TOTAL 24.381.459,00 lei 83,33% 29.451.353,00 lei 25% 

* În cazul obiectului de canalizare a apelor menajere, la aceste valori se adaugă 

valoarea echipamentelor tehnologice (subcap. 4.3), a montajului acestora (subcap. 

4.2) şi a dotărilor (subcap. 4.5.), cheltuielile pentru investiţia de bază aferente acestui 

obiect fiind de 24.701.661,00 lei. Cheltuielile pentru investiţia de bază aferente 

obiectului de  canalizare a apelor pluviale rămân 29.451.353,00 lei. 

 

Situația actuală a execuţiei lucrărilor aferente obiectului de canalizare a apelor 

menajere din cadrul proiectului etapizat anterior menţionat, pentru fiecare sat în parte, 

este următoarea: 

 În satul Prejmer  
 

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizați 46,19 km de rețea de canalizare a 

apelor menajere și executate 1509 de racorduri,care deservesc 65% din locuinţele de pe 

suprafața localităţii.  

                                            
189 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Există totuşi anumite zone din localitatea Prejmer, care nu au fost incluse în 

obiectul de canalizare a apelor menajere din cadrul proiectului etapizat, din cauza 

extinderii recente a suprafețelor cu destinație locativă, gospodăriile neexistând în 

momentul elaborării documentaţiilor tehnico-economice aferente acestui obiect din cadrul 

proiectului de investiţie. Câteva exemple de astfel de străzi şi zone de străzi sunt: 

Pescăriei (acces stânga; acces dreapta), Brașovului, Mare (acces Gara Mare), Broaștei 

(acces), Câmpului (acces), Uranus, Saturn, Gara Mică (cu acces 1 și 2), Alexandru 

Ghica, Aleile 1-5, Inginer Ioan Toma, Preot Ioan Popescu, Soarelui, Jupiter, Marte, 

Venus, Mărului și zonele: blocuri IAS, Cartierul „La Stejari”, fost IAS, zona dintre strada 

Al. I. Ghica și strada Gara Mare (în stânga străzii Mari), Stația de sortare deșeuri.  

 

 În satul Lunca Câlnicului 

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizați 34,47 km de rețea de canalizare a 

apelor menajere și executate 574 de racroduri, care deservesc 80% din locuinţele de pe 

suprafața localităţii.  

Există totuşi anumite zone din localitatea Lunca Câlnicului, care nu au fost incluse 

în obiectul de canalizare a apelor menajere din cadrul proiectului etapizat, precum străzile 

Bisericii (acces 1 și 2), Râul Negru, Peste Vale (acces 1 și 2), Morii (acces) Drumul de 

fier, Alunului și zona Pistei de Karting.  

 În satul Stupinii Prejmerului  

La nivelul acestui sat, în prezent sunt realizați 7,43 km de rețea de canalizare a 

apelor menajere, însă nu sunt executate racorduri.  

Există totuşi anumite zone necuprinse în proiectul etapizat, câteva exemple de 

astfel de străzi şi zone de străzi fiind: Primăverii (acces 1 și 3), Colonel Ioan Rechițean, 

Poienii.  

 

Astfel, prin intermediul proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi 

şi branşamente în comuna Prejmer”, pentru obiectul de canalizare a apelor menajere, 

la nivelul întregii comune au fost executate până în prezent:  

 88 km de rețea de canalizare menajeră; 
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 2083 de racorduri, care deservesc 58% din locuințe.  

De asemenea, pentru continuarea dezvoltării reţelei de alimentare cu apă şi a 

rețelei de canalizare, în prezent sunt elaborate documentațiile tehnico-economice 

pentru proiectul „Rețele de apă și canalizare”  190. 

 

 

7.5.3. Alimentare cu energie electrică şi iluminat stradal 

 

Alimentarea cu energie electrică a comunei se realizează din rețeaua națională de 

distribuție, din stația de transformare 110/20 kV – Lunca Câlnicului și linia aeriană de 20 

kV – Brașov – Sfântu Gheorghe. Rețeaua de alimentare cu energie electrică și iluminat 

public este aeriană, cu configurație pe stâlpi de beton. În prezent, există o rețea de 

distribuție de 0,4 kV și iluminat public pe majoritatea străzilor din Prejmer, Lunca 

Câlnicului și Stupinii Prejmerului 191.  

În perioada 2005-2008 a fost implementat proiectul de investiţie „Extindere şi 

modernizare iluminat public în condiţii de eficienţă energetică”, finanţat din bugetul 

local, în valoare totală de 2.011.199 lei. Proiectul a constat în lucrări de extindere şi 

modernizare la următoarele părţi ale instalaţiilor de iluminat public:  

 Reţeaua de iluminat public: modenizarea celei existente şi extinderea în zonele 

locuite şi în zonele de extindere;  

 Corpuri de iluminat: înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat vechi, defecte, 

incomplete sau ale duliilor cu lampă, a corpurilor de iluminat recuperabile, 

completarea pe stâlpii fără corpuri de iluminat cu corpuri de iluminat stradal 

economice şi cu durată de viaţă mai mare şi montarea corpurilor reutilizabile 

demontate)  

                                            
190 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
191 Sursă: Studiul de fezabilitate privind extinderea şi modernizarea iluminatului public în condiţii de 

eficienţă energetică 
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 Punctele de aprindere a iluminatului public (schimbarea punctelor de aprindere a 

iluminatului public şi montarea lor în locuri accesibile personalului de întreţinere).  

Astfel, în cadrul acestui proiect s-a realizat o rețea de iluminat public în lungime 

totală de aproximativ 36 km, cu un număr de 1273 stâlpi de iluminat  şi 17 puncte de 

aprindere, aceasta deservind majoritatea străzilor din toate cele trei sate aparținătoare. 

 

Prin studiul de fezabilitate aferent proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat 

reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 192, finanţat prin POS Mediu și cu 

co-finanţare de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 euro, pentru 

obiectul de alimentare şi distribuţie energie electrică s-a propus  modernizarea rețelei 

de alimentare şi distribuție energie electrică, prin linii electrice subterane (LES) și cutii de 

distribuție supraterane, precum şi modernizarea și extinderea sistemului de iluminat 

public şi sisteme de semaforizare intersecţii, respectiv: 

 Realizare LES 0,4 kV pentru reţeaua de distribuţie energie electrică; 

 Realizare LES 0,4 kV pentru reţeaua de iluminat public; 

 Montare cutii de distribuţie cu compartiment separat pentru contoare; 

 Montare corpuri de iluminat stradal economice; 

 Montare stâlpi metalici pentru iluminatul public; 

 Realizare branşamente electrice monofazate şi trifazate subterane; 

 Realizare sisteme de semaforizare intersecţii, inclusiv alimentarea cu energie 

electrică 

Astfel, conform studiului de fezabilitate aferent acestui obiect, rezultă o reţea de 

distribuţie de 55,79 km, cu 516 cutii de distribuţie, 1929 branşamente monofazate şi 294 

branşamente trifazate; o reţea de iluminat public de 44,64 km, cu 1334 stâlpi şi corpuri de 

iluminat; precum şi 6 sisteme de semaforizare în intersecţii, după cum rezultă din tabelul 

de mai jos: 

                                            
192 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Tabelul 41. Centralizator cu materialele necesare execuţiei lucrărilor aferente 

obiectului de alimentare şi distribuţie energie electrică din cadrul proiectului ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 193 

Etape 

Cutii 

distri-

buţie 

(buc) 

LES 

distribuţie 

(m) 

Branş. 

mono-

fazate 

(buc) 

Branş. 

trifazate 

(buc) 

Stâlpi 

iluminat 

(buc) 

Corpuri 

iluminat 

(buc) 

LES 

iluminat 

(m) 

Sistem 

semafor 

(buc) 

Etapa I 205 17552 791 139 392 392 14042 4 

Etapa II 112 12652 252 34 310 310 10122 1 

Etapa III 45 3955 122 21 82 82 3164 1 

Etapa IV 50 8936 176 20 93 93 7148 0 

Etapa V 80 6483 470 74 346 346 5186 0 

Etapa VI 24 6216 118 6 111 111 4973 0 

TOTAL 516 55794 1929 294 1334 1334 44635 6 

 

Tabelul 42.Costuri aferente realizării etapizate a obiectului de alimentare şi 

distribuţie energie electrică din cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 194 

Etape 
Valori cf. subcap. 4.1. din Devizul 

General (lei, TVA inclus) 

Etapa I 10.288.384,00 

Etapa II 6.414.451,00 

Etapa III 2.161.116,00 

Etapa IV 3.864.367,00 

Etapa V 4.825.530,00 

Etapa VI 2.717.141,00 

TOTAL 30.270.990,00 lei 

                                            
193 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
194 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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Până în prezent, lucrările aferente obiectului de alimentare şi distribuţie 

energie electrică au fost executate în proporție de 5%, urmărindu-se identificarea unor 

surse de finanțare externe sau naționale prin care acestea să fie finalizate. 

De asemenea, pentru continuarea dezvoltării rețelei de alimentare şi distribuţie cu 

energie electrică și a celei de iluminat stradal, în prezent sunt elaborate documentațiile 

tehnico-economice pentru proiectul „Eficentizare, modernizare și extindere rețea de 

iluminat public”. 195 

 

7.5.4. Alimentare cu gaze naturale  

 

Încălzirea locuințelor din comuna Prejmer se realizează prin centrale termice 

individuale sau sobe, care funcționează cu gaze naturale sau combustibil lemnos. 

Prin studiul de fezabilitate aferent proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat 

reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 196, finanţat prin POS Mediu și cu 

co-finanţare de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 euro, pentru 

obiectul de alimentare şi distribuţie gaze naturale s-a propus realizarea integrală a 

reţelei de alimentare e cu gaze naturale a comunei Prejmer, cu o lungime totală de 

aproximativ 61 km, cu racordare la conducta existentă de ø20” Ghimbav – SRM II, care 

să suporte debitele luate în considerare pentru perspectiva anului 2031, constând în :  

 Reţea alimentare cu gaze naturale: modenizarea celei existente şi extinderea în 

zonele locuite şi în zonele de extindere; 

 Conductă de racord gaze naturale; 

 Staţie de reglare – măsurare predare (SRMP) 

 Subtraversări drumuri; 

 Supratraversări văi şi canale cu conductă; 

                                            
195 Sursă: datele obținute de la Primăria comunei Prejmer 
196 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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 Branşamente de gaze naturale pentru toţi consumatorii care nu sunt alimentaţi în 

prezent. 

 

Tabelul 43.Costuri aferente realizării etapizate a obiectului de alimentare şi 

distribuţie gaze naturale din cadrul proiectului ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi 

branşamente în comuna Prejmer” 197 

Etape 
Valori cf. subcap. 4.1. din Devizul 

General (lei, TVA inclus) * 

Etapa I 11.979.577,00 

Etapa II 7.154.140,00 

Etapa III 366.639,00 

Etapa IV 238.623,00 

Etapa V 796.400,00 

Etapa VI 789.979,00 

TOTAL 21.325.357,00 lei 

* La aceste valori se adaugă valoarea echipamentelor tehnologice (subcap. 4.3), a 

montajului acestora (subcap. 4.3) şi a dotărilor (subcap. 4.5.), cheltuielile pentru 

investiţia de bază aferente obiectului de alimentare cu apă fiind de 24.058.797,00 lei. 

 

Până în prezent, nu au fost încă demarate lucrările aferente obiectului de 

alimentare şi distribuţie gaze naturale, urmărindu-se identificarea unor surse de 

finanțare externe sau naționale prin care acestea să fie executate. 

 

Astfel, având în vedere că în ultima vreme nu au mai fost executate lucrări de 

investiție în ceea ce priveşte alimentarea şi distribuţia de gaze naturale, situația actuală 

pentru fiecare sat în parte, este următoarea:  

                                            
197 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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 În satul Prejmer: 

La nivelul acestui sat, există o rețea de distribuție a gazelor naturale și 

branșamente pentru aproximativ 68% din străzi, respectiv, pe străzile: Cenușii, 

Brașovului, Broaștei, Mare, Carpaților, Cetății, Nouă, Câmpului, Morii, Pescăriei, Prunilor, 

Mihai Viteazul, Canalului, Uzinei, Teiului, Pășunii, Plopilor, Sportului, Magazinului, Mircea 

Vodă, Pompierilor și Laterală, care deserveşte aproximativ 68% din locuinţele de pe 

suprafața localităţii. 

 

 În satul Lunca Câlnicului : 

La nivelul acestui sat, există rețea de distribuție a gazelor naturale și 

branșamente pentru aproximativ 35% din străzi, respectiv, pe străzile: Gării, I. C. Frimu, 

Principală, Bisericii, Oltului și zona cartierului de blocuri și a traversării drumului județean. 

 

 În satul Stupinii Prejmerului nu există reţea de distribuţie a gazelor naturale cu 

branşamente. 

 

Astfel, conform informațiilor disponibile în bazele de date Tempo online ale INS, la 

nivelul întregii comune există o rețea de distribuție a gazelor naturale în lungime totală de 

26 km 198. 

Actuala reţea de alimentare şi distribuţie gaze naturale existentă în prezent în 

comuna Prejmer a fost dimensionată la parametrii necesari din anul 1998 și nu va face 

față cerințelor preconizate pentru anul 2031, ceea ce duce la nevoia de modernizare şi 

extindere a acesteia, prin realizarea unui sistem centralizat de distribuţie. Totodată, este 

necesară şi promovarea unor sisteme de încălzire care folosesc surse neconvenționale 

de energie.  

 

 

 

 

 

                                            

198 Sursă: Bazele de date statistice Tempo on-line ale Institutului Naţional de Statistică: 
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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7.5.5. Reţele şi servicii de comunicaţii  

 

 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în 

Comunicaţii (ANCOM), în toate cele 3 sate aparţinătoare ale comunei Prejmer există 

acoperire pentru furnizarea serviciilor fixe de comunicaţii servicii de telefonie fixă, internet 

fix şi TV prin cablu, conform datelor din tabelul de mai jos: 

Tabelul 44. Serviciile fixe de comunicaţii furnizate în comuna Prejmer 199 

Localitatea Furnizori 
Servicii fixe 

Telefonie fixă Internet fix TV cablu 

Prejmer 

Orange România S.A. DA DA DA 

RCS & RDS S.A. DA DA DA 

Societatea Naţională de 

Radiocomunicaţii 
DA DA NU 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 
DA DA NU 

Vodafone România S.A. DA DA NU 

Lunca Câlnicului 

Orange România S.A. DA DA DA 

RCS & RDS S.A. DA DA DA 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 
DA DA NU 

Vodafone România S.A. DA DA NU 

Stupinii Prejmerului 

RCS & RDS S.A. DA DA DA 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 
DA DA NU 

 

În ceea ce priveşte acoperirea cu servicii mobile, conform platformei informatice 

www.aisemnal.ro gestionată de ANCOM, nivelurile de semnal 2G, 3G și 4G pentru 

fiecare reţea mobilă de voce mobilă şi transmitere de date în comuna Prejmer sunt 

următoarele: 

                                            
199 Sursă: https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/serviceCoverage#gmap  

http://www.aisemnal.ro/
https://statistica.ancom.ro/sscpds/public/serviceCoverage#gmap
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Tabelul 45. Nivelurile de semnal pentru reţelele mobile de voce şi transmitere de 

date furnizate în comuna Prejmer 200 

Localitatea Furnizori 
Nivel semnal reţele mobile 

2G 3G 4G 

Prejmer 

RCS & RDS S.A. Foarte bun  Foarte bun şi bun Foarte bun şi bun 

Orange România S.A. Foarte bun 
Foarte bun, bun şi 

slab 
Foarte bun şi bun 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 

Foarte bun Foarte bun şi bun Foarte bun şi bun 

Vodafone România S.A. Foarte bun Foarte bun şi bun Bun 

Lunca 

Câlnicului 

RCS & RDS S.A. Foarte bun şi bun Bun şi slab 

Bun, slab şi la 

limita de 

sensibilitate 

Orange România S.A. Foarte bun şi bun Bun şi slab Foarte bun şi bun 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 

Foarte bun 
Bun şi slab Foarte bun şi bun 

Vodafone România S.A. Foarte bun Foarte bun şi bun Foarte bun şi bun 

Stupinii 

Prejmerului 

RCS & RDS S.A. Foarte bun Foarte bun şi bun Foarte bun şi bun 

Orange România S.A. Foarte bun 
Foarte bun, bun şi 

slab 
Foarte bun şi bun 

Telekom Romania 

Comunications S.A. 

Foarte bun 
Bun Foarte bun şi bun 

Vodafone România S.A. Foarte bun Foarte bun şi bun Foarte bun şi bun 

 

Prin studiul de fezabilitate aferent proiectului de investiţie ,,Sistem pachetizat 

reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer”, finanţat prin POS Mediu și cu co-

                                            
200 Sursă: https://www.aisemnal.ro/home  

https://www.aisemnal.ro/home
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finanţare de la bugetul de stat şi local, în valoare totală de 61.683.138 euro, pentru 

obiectul de reţele din fibră optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet s-a 

propus construirea unui sistem de distribuţie a programelor audiovizuale, compus din: 

 Staţia centrală (HEAD-END) compusă din echipamente, precum: procesoare de 

semnale din satelit analoge şi digitale (pentru recepţia programelor TV de la 

sateliţi); procesoare de semnale terestre (pentru recepţia programelor TV de la 

staţiile de emisie locală; modulatoare de RF, sumatoare şi amplificator; receptoare-

decodoare de satelir 

 Reţeaua de distribuţie prin fibră optică, formată din: linii de transport semnal fibră, 

linii principale şi linii de distribuţie; 

 Reţeaua de distribuţie prin cablu. 

Tabelul 46.Costuri aferente realizării etapizate a obiectului de reţele din fibră 

optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet din cadrul proiectului ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” 201 

Etape 
Valori cf. subcap. 4.1. din Devizul 

General (lei, TVA inclus) 

Etapa I 1.844.200,00 

Etapa II 639.881,00 

Etapa III 120.962,00 

Etapa IV 290.162,00 

Etapa V 321.085,00 

Etapa VI 269.391,00 

TOTAL 3.485.681,00 lei 

 

Până în prezent, nu au fost încă demarate lucrările aferente obiectului de reţele 

din fibră optică pentru telefonie, radio, TV cablu, internet, urmărindu-se identificarea 

unor surse de finanțare externe sau naționale prin care acestea să fie executate. 

                                            
201 Sursă: Studiul de fezabilitate (sinteză) - completări M1, iulie 2007 
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CAPITOLUL II. 

REZULTATELE 

ANALIZELOR DE NEVOI 

ALE LOCUITORILOR 

COMUNEI PREJMER 
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Descrierea analizelor de nevoi 

 

În perioada 2019-2020 au fost derulare următoarele 2 analize de nevoi a 

locuitorilor comunei Prejmer: sprijinul actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală 

a comunei Prejmer pentru perioada 2019-2026, Primăria comunei a derulat două analize 

de nevoi, după cum urmează: 

I) Analiza de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea actualizării 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală (analiza principală)  

 Această analiză de nevoi a fost derulată în perioada iunie – iulie 2019, sub 

forma unei anchete sociale pe bază de chestionar;  

 Analiza a avut ca scop identificarea aşteptărilor locuitorilor comunei Prejmer cu 

privire la dezvoltarea comunității din care fac parte și la necesitatea investițiilor 

care trebuie întreprinse în acest sens din partea autorităților locale; 

 Analiza a avut ca obiective identificarea opiniilor şi aprecierilor respondenților cu 

privire la următoarele aspecte: 

o Cele mai urgente nevoi ale tinerilor din comuna Prejmer, care necesită investiții 

(prezentate în subcapitolul 1); 

o Actualul stadiu de dezvoltare a următoarelor 10 domenii strategice (DS) de 

dezvoltare în comuna Prejmer: educație, sănătate, servicii sociale, echipare 

tehnico-edilitară, infrastructură și alte servicii publice, agricultură, economie 

locală și mediul de afaceri, turism, cultură, sport și protecția mediului 

(prezentate în subcapitolul 2); 

o Necesitatea şi priorităţile de investiții pentru perioada 2021-2026 în fiecare 

dintre cele 10 domenii strategice de dezvoltare în comuna Prejmer (prezentate 

în subcapitolul 3); 

o Dezideratele privind dezvoltarea comunei Prejmer în 3 direcții / sectoare 

economice (industrie, turism, agricultură) şi/sau într-un alt sector economic 

(prezentate în subcapitolul 4); 
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 Chestionarele au fost completate de un număr de 322 de locuitori ai comunei 

Prejmer (79,5% fizic, pe teren şi 20,5% online), asigurându-se diversitatea 

distribuţiei lotului de respondenţi, după cum urmează: 

o 59% respondenţi din localitatea Prejmer, 24% dinLunca Câlnicului şi 17% în 

satul Stupinii Prejmerului; 

o 45% respondenţi de gen masculin şi 55% de gen feminin; 

o 9% respondenţi sub 25 de ani, 24,5% între 26 şi 35 de ani, 32% între 36-45 de 

ani, 20% între 46-55 de ani, 9% între 56-65 de ani şi 5,5% peste 65 de ani; 

o 97,5% de etnie română şi 2,5% de alte etnii; 

o 96% ortodocşi și 4% de alte religii; 

o 22% necăsătoriţi, 71% căsătoriţi, 3,5% divorţaţi şi 3,5% văduvi; 

o 3% absolvenţi ai învăţământului primar, 7,5% absolvenţi ai învăţământul 

gimnazial, 16,5% absolvenţi ai învăţământului obligatoriu (10 clase), 34% 

absolvenţi ai învăţământului liceal, 8% absolvenţi ai învăţământului postliceal şi 

31% absolvenţi ai învăţământul superior; 

o 62% persoane angajate, 10% întreprinzători privaţi, 1% şomeri, 11% 

pensionari şi 16% persoane inactive (elevi, studenţi, persoane casnice / 

întreţinute); 

o Dintre persoanele angajate şi întreprinzătorii privaţi: 20% activează în comerţ, 

11% în învățământ, 10,5% în construcții şi 9,5% în servicii publice; 

o 23% dintre respondenţi aparţin unui grup vulnerabil, iar dintre aceştia: 35% 

persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 24% persoane care au 

părăsit de timpuriu școala şi 20% familii care au mai mult de 2 copii; 

o 71,5% dintre respondenţi au mai puţin de 4 locuitori în propria gospodărie şi 

28,5% locuiesc în gospodării aglomerate, cu peste 5 locuitori; 

o Din punct de vedere economico-financiar, 8% dintre respondenţi se află într-o 

situaţie de subzistenţă, 13% într-o situaţie incertă, 41% într-o situaţie 

acceptabilă, 33,5% într-o situaţie bună şi 4,5% într-o situaţie foarte bună; 

o Din punct de vedere al surselor de informare utilizate, 48,5% dintre 

respondenţi utilizează mijloacele media audio-video (TV, radio), 44,5% 
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internetul, 4,5% se informează prin intermediul persoanelor apropiate (vecini, 

rude, colegi, prieteni), 1,5% de la autoritățile publice locale (evenimente, afișe, 

pliante) şi 1% prin intermediul liderilor din comunitate. 

 

II) Analiza de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer cu privire la necesitatea 

înfiinţării unor servicii integrate, destinate persoanelor şi familiilor 

vulnerabile sau aflate în situaţii de risc (analiza secundară)  

 Această analiză de nevoi a fost derulată în perioada ianuarie – februarie 2020, 

sub forma unei anchete sociale pe bază de chestionar;  

 Analiza a avut ca scop îmbunătăţirea serviciilor suport integrate, destinate 

persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, din comuna 

Prejmer; 

 Analiza a avut ca principal obiectiv identificarea aprecierilor persoanelor care fac 

parte din categorii vulnerabile sau aflate în situaţii de risc şi ale specialiştilor care 

lucrează cu acestea, domiciliate în comuna Prejmer, cu privire la necesitatea 

derulării unor activităţi suport educaţionale, socio-medicale, de ocupare şi de 

locuire, în comunitatea din care fac parte (prezentate în subcapitolul 5) 

 Chestionarele au fost completate de un număr de 104 respondenţi din comuna 

Prejmer (80% fizic, pe teren şi 20% on-line), asigurându-se diversitatea distribuţiei 

lotului, după cum urmează: 

o 55% respondenţi părinţi care fac parte din grupuri vulnerabile, 20% copii sau 

tineri din familii vulnerabile şi 25% specialişti care lucrează cu aceste persoane 

/ familii; 

o 28% respondenţi de gen masculin şi 72% de gen feminin; 

o 13,5% rcopii de 12-14 ani, 20% tineri de 15-30 ani, 37,5% adulţi de 31-45 de 

ani, 22% adulţi de 46-60 de ani, şi 7% persoane peste 61 de ani; 

o 68% de etnie română, 3% de etnie maghiară şi 29% de etnie romă; 

o 7,5% fără şcoală, 14,5% absolvenţi ai învăţământului primar, 14,5% absolvenţi 

ai învăţământul gimnazial, 10% absolvenţi ai învăţământului obligatoriu (10 
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clase), 7,5% absolvenţi ai învăţământului liceal, 1% absolvenţi ai 

învăţământului postliceal şi 45% absolvenţi ai învăţământul superior; 

o 73% dintre respondenţi se încadrează într-o categorie vulnerabilă sau situaţie 

de risc, iar dintre aceştia: 16,5% victime ale violenţei domestice sau de gen, 

13,5% familii care au mai mult de 2 copii şi 12,5% minorităţi etnice; 

o Din punct de vedere economico-financiar, 14,5% dintre respondenţi se află 

într-o situaţie de precară, 16% într-o situaţie nesigură, 25% într-o situaţie 

acceptabilă, 33% într-o situaţie bună şi 11,5% într-o situaţie foarte bună. 

 

 

 

 

1. Necesităţile tinerilor  

Prin intermediul chestionarelor aplicate, în cadrul analizei de nevoi a locuitorilor 

comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală (analiza 

principală), au fost investigate cele mai urgente nevoi ale tinerilor din comuna 

Prejmer, care necesita investiţii (întrebarea I a chestionarului). La această întrebare de 

tip deschis au răspuns doar persoanele cu vârste de maxim 35 de ani, respectiv, 109 

tineri (34% din totalul respondenţilor), exprimându-şi cea mai urgentă necesitate. 

Mai bine de un sfert dintre cei 109 respondenți cu vârste de maxim 35 de ani 

(26,5%) consideră transportul public în comun ca fiind cea mai urgentă necesitate a 

tinerilor din comuna Prejmer, în timp ce 16,5% dintre aceștia își doresc creșă și/sau 

grădiniță cu program prelungit și 15,5% o infrastructură îmbunătățită. De asemenea, 14% 

dintre respondenți consideră ca necesitate prioritară a comunei crearea de noi locuri de 

muncă, 12% își doresc zone și oportunități de agrement, 10% baze și cluburi sportive și 

doar 5,5% cabinete medicale și servicii de sănătate. 



   248 

     

 

 

  

Figura 7. Opiniile tinerilor cu vârste sub 35 de ani cu privire la cele mai urgente necesități 

ale comunei 

 

A fost realizată și o analiză comparativă a necesităţilor tinerilor cu vârste sub 35 de 

ani în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparţinătoare ale comunei Prejmer. 

 

Figura 8. Comparații ale opiniilor tinerilor cu vârste sub 35 de ani cu privire la cele mai 

urgente necesități, în funcție de domiciliul acestora 
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Așa cum se observă din figura de mai sus, opiniile tinerilor cu vârste sub 35 de ani 

cu privire la cele mai urgente necesități nu diferă foarte mult în funcţie de satul în care 

aceştia domiciliază: 

 Pentru majoritatea tinerilor din satul Prejmer cea mai urgentă necesitate o 

reprezintă transportul public în comun, urmată de creşă şi/sau gradiniţă cu 

program prelungit, locuri de muncă şi zone şi oportunităţi de agrement; 

 Pentru majoritatea tinerilor din satul Stupinii Prejmerului cea mai urgentă 

necesitate o reprezintă tot transportul public în comun, urmată de locurile de 

muncă; 

 Pentru majoritatea tinerilor din satul Lunca Câlnicului  cea mai urgentă necesitate o 

reprezintă îmbunătățirea infrastructurii, urmată de transportul public în comun şi 

baze şi cluburi sportive. 

 

 

2. Stadiul actual de dezvoltare a celor 10 domenii strategice (DS) 

 

Aprecierile locuitorilor comunei Prejmer referitoare la actualul stadiu de 

dezvoltare a 10 domenii strategice (educaţie, sănătate, servicii sociale, echipare 

tehnico-edilitară, infrastructură şi servicii publice, agricultură, economie locală şi mediu de 

afaceri, turism, cultură, sport şi protecţia mediului) în comuna Prejmer au fost colectate cu 

ajutorul întrebării II din chestionarul utilizat în cadrul analizei de nevoi a locuitorilor 

comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală (analiza 

principală). În cadrul acestei întrebări, s-au solicitat aprecierile respondenţilor, pe o scală 

de la 1 la 5 (unde 1 = foarte slab, 5 = foarte bun), referitoare la actualul grad de 

dezvoltare al celor 10 domenii strategice (DS) de dezvoltare, fiecare cu câte 5 

subdomenii aferente. 
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2.1. Educaţie 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul EDUCAŢIEI: 

 Instituţiile de învăţământ preşcolar: 28% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind satisfăcător, 27% bun şi 13% problematic; 

 Instituţiile de învăţământ primar şi gimnazial: 35% au considerat actualul grad 

de dezvoltare ca fiind bun, 28% satisfăcător şi 18% foarte bun; 

 Evoluţia populaţiei şcolare: 38% au considerat actualul grad de dezvoltare ca 

fiind satisfăcător, 34% bun şi 12% foarte bun; 

 Programele speciale de învăţământ (ex. tip ,,a doua şansă’’): 23,5% au 

considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 23% problematic şi 

20,5% critic; 

 Oportunităţile de formare profesională continuă: 32,5% au considerat actualul 

grad de dezvoltare ca fiind critic, 22,5% satisfăcător şi 17,5% problematic. 

 

Figura 9. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul EDUCAȚIEI 
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 A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

EDUCAŢIEI, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei 

Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 

Figura 10. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul EDUCAȚIEI, în funcție de 

domiciliul acestora 

 

 Actuala dezvoltare a învățământului preșcolar  -  a fost apreciată ca 

satisfăcătoare spre bună de către respondenții din satul Lunca Câlnicului (medie: 

3,44) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din 

satul Stupinii Prejmerului (medie: 2,23); 

 Actuala dezvoltare a învățământului primar, gimnazial și liceal – a fost 

apreciată ca satisfăcătoare spre bună de către respondenții din satul Prejmer 

(medie: 3,68) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată problematică, de către cei 

din satul Stupinii Prejmerului (medie: 2,49); 
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 Actuala dezvoltare a evoluţiei populației școlare – a fost apreciată de toate cele 

3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a programelor speciale de învățământ -  a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Lunca Câlnicului (medie: 3,13) şi cel 

mai puţin favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii 

Prejmerului (medie: 2,26); 

 Actuala dezvoltare a oportunităților de formare profesională continuă – a fost 

apreciată de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care 

aceştia domiciliază, ca fiind problematică spre satisfăcătoare, mediile de apreciere 

ale acestui aspect fiind asemănătoare. 

 

2.2. Sănătate 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul SANĂTĂŢII: 

 Cabinetele medicale: 28% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

satisfăcător, 22,5% bun şi 18,5% critic; 

 Cabinetele stomatologice: 42% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

critic, 26% problematic şi 20% satisfăcător; 

 Farmaciile: 31% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 29,5% 

foarte bun şi 27% satisfăcător; 

 Serviciile medicale de urgenţă: 61% au considerat actualul grad de dezvoltare 

ca fiind critic, 14,5% satisfăcător şi 14% problematic; 

 Serviciile de îngrijire la domiciliu: 59% au considerat actualul grad de dezvoltare 

ca fiind critic, 18% problematic şi 13% satisfăcător. 
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Figura 11. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul SĂNĂTĂȚII 

  

 A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

SĂNĂTĂŢII, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei 

Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Actuala dezvoltare a cabinetelor medicale  -  a fost apreciată ca satisfăcătoare 

de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,06) şi cel mai puţin favorabil, fiind 

considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 2,36); 

 Actuala dezvoltare a cabinetelor stomatologice – a fost apreciată de toate cele 

3 categorii de respondenți, indiferent de satul în care aceștia domiciliază, ca fiind 

problematică, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 
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 Actuala dezvoltare a farmaciilor – a fost apreciată de toate cele 3 categorii de 

respondenți, indiferent de satul în care aceștia domiciliază, ca fiind satisfăcătoare 

spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a serviciilor medicale de urgență -  a fost apreciată de toate 

cele 3 categorii de respondenți, indiferent de satul în care aceștia domiciliază, ca 

fiind critică spre problematică, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de îngrijire la domiciliu – a fost apreciată de 

toate cele 3 categorii de respondenți, indiferent de satul în care aceștia 

domiciliază, ca fiind critică spre problematică, mediile de apreciere ale acestui 

aspect fiind asemănătoare; 

 

Figura 12. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul SĂNĂTĂȚII, în funcție de 

domiciliul acestora 
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2.3. Servicii sociale 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul SERVICIILOR SOCIALE: 

 Serviciile de protecţie şi asistenţă pentru minori: 27% au considerat actualul 

grad de dezvoltare ca fiind critic, 24,5% problematic şi 22,5% satisfăcător; 

 Serviciile de protecţie şi asistenţă pentru tineri şi adulţi: 39% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind critic, 26% problematic şi 17% satisfăcător; 

 Serviciile de asistenţă pentru vârstnici: 57% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind critic, 19% problematic şi 11% satisfăcător; 

 Serviciile de asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi: 56% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind critic, 17% problematic şi 12% satisfăcător; 

 Serviciile de ajutor social: 28,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca 

fiind critic, 28% satisfăcător şi 21,5% problematic. 

 

Figura 13. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul SERVICIILOR SOCIALE 



   256 

     

 

 

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

SERVICIILOR SOCIALE, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale 

comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de protecție și asistență pentru minori  -  a 

fost apreciată ca satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 

2,72) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din 

satul Stupinii Prejmerului (medie: 1,94); 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de protecție și asistență pentru tineri și adulți 

– a fost apreciată ca satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 

2,52) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată critică, de către cei din satul 

Stupinii Prejmerului (medie: 1,36); 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de asistență pentru vârstnici – a fost apreciată 

de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia 

domiciliază, ca fiind critică spre problematică, mediile de apreciere ale acestui 

aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități 

– a fost apreciată de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în 

care aceştia domiciliază, ca fiind critică spre problematică, mediile de apreciere ale 

acestui aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de ajutor social– a fost apreciată de toate cele 

3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

problematică spre satisfăcătoare, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare. 
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Figura 14. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul SERVICIILOR SOCIALE, în 

funcție de domiciliul acestora 

 

2.4. Echipare tehnico-edilitară 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE: 

 Alimentarea cu apă: 36% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 

29,5% foarte bun şi 17,5% satisfăcător; 

 Reţeaua de canalizare: 29% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

critic, 21% foarte bun şi 18,5% satisfăcător; 

 Alimentarea cu energie electrică: 44% au considerat actualul grad de dezvoltare 

ca fiind foarte bun, 38,5% bun şi 8,5% satisfăcător; 

 Iluminatul public: 44,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind foarte 

bun, 34,5% bun şi 14% satisfăcător; 
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 Servicii de comunicaţii (telefonie, TV, interenet, poştă): 50,5% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind foarte bun, 30% bun şi 10% satisfăcător. 

 

Figura 15. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE 

  

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate 

aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum 

urmează: 

 Actuala dezvoltare a rețelei de alimentare cu apă  -  a fost apreciată de toate 

cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca 

fiind satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a rețelei de canalizare – a fost apreciată ca satisfăcătoare 

spre bună de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,43) şi cel mai puţin 
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favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 1,87); 

 Actuala dezvoltare a rețelei de alimentare cu energie electrică – a fost 

apreciată de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care 

aceştia domiciliază, ca fiind bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a rețelei de iluminat public -  a fost apreciată de toate cele 3 

categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a serviciilor de comunicații –a fost apreciată de toate cele 3 

categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 

 

Figura 16. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul ECHIPĂRII TEHNICO-

EDILITARE, în funcție de domiciliul acestora 
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2.5. Infrastructură şi servicii publice 

 

Aprecierile referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 aspecte analizate 

din domeniul INFRASTRUCTURII ŞI SERVICIILOR PUBLICE: 

 Tipul, copertarea / structura şi starea drumurilor: 32% au considerat actualul 

grad de dezvoltare ca fiind critic, 20,5% satisfăcător şi 19,5% bun; 

 Infrastructura pentru circulaţia pietonilor şi bicicliştilor: 33% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind critic, 21% problematic şi 17% bun; 

 Transportul public de călători: 25% au considerat actualul grad de dezvoltare ca 

fiind satisfăcător, 25% problematic şi 21% critic; 

 Servicii pentru situaţii de urgenţă: 28% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind critic, 24,5% satisfăcător şi 24% problematic; 

 Asigurarea ordinii şi siguranţei publice: 31% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind critic, 27% problematic şi 23% satisfăcător. 

 

Figura 17. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul INFRASTUCTURII ŞI SERVICIILOR PUBLICE 
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A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

INFRASTUCTURII ŞI SERVICIILOR PUBLICE, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 

sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum 

urmează: 

 Actuala dezvoltare a stării drumurilor  -  a fost apreciată ca satisfăcătoare de 

către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,44) şi cel mai puţin favorabil, fiind 

considerată critică spre problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 1,51); 

 Actuala dezvoltare a circulației pietonilor și bicicliștilor – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,03) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată critică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 

1,32); 

 Actuala dezvoltare a transportului public de călători – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 2,92) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către cei din satul Stupinii 

Prejmerului (medie: 1,79); 

 Actuala dezvoltare a serviciilor pentru stituații de urgență -  a fost apreciată de 

toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia 

domiciliază, ca fiind problematică spre satisfăcătoare, mediile de apreciere ale 

acestui aspect fiind asemănătoare. 

 Actuala dezvoltare a asigurării ordinii și siguranței publice – a fost apreciată 

de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia 

domiciliază, ca fiind problematică spre satisfăcătoare, mediile de apreciere ale 

acestui aspect fiind asemănătoare. 
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Figura 18. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul INFRASTUCTURII ŞI 

SERVICIILOR PUBLICE, în funcție de domiciliul acestora 

 

2.6. Agricultură 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul AGRICULTURII: 

 Exploatarea terenurilor agricole; producţie; culturi: 35,5% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 26,5% satisfăcător şi 18% foarte bun; 

 Zootehnia şi piscicultura: 34% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

bun, 30% satisfăcător şi 15% foarte bun; 

 Silvicultura: 28,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind problematic, 

28% satisfăcător şi 23% critic; 
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 Formele asociative şi grupurile de producători: 37% au considerat actualul 

grad de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 24% problematic şi 16% bun; 

 Utilajele şi maşinile agricole: 35% au considerat actualul grad de dezvoltare ca 

fiind bun, 30,5% satisfăcător şi 16% foarte bun 

 

Figura 19. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul AGRICULTURII 

 

 

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

AGRICULTURII, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei 

Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 
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Figura 20. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul AGRICULTURII, în funcție de 

domiciliul acestora 

 

 Actuala dezvoltare a exploatării terenurilor agricole -  a fost apreciată de toate 

cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca 

fiind satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a zootehniei și pisciculturii – a fost apreciată de toate cele 3 

categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 
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 Actuala dezvoltare a silviculturii – a fost apreciată de toate cele 3 categorii de 

respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind problematică 

spre satisfăcătoare, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a formelor asociative și grupurilor de producători -  a fost 

apreciată ca satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer  (medie: 3,08) 

şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul 

Stupinii Prejmerului (medie: 2,28); 

 Actuala dezvoltare a utilajelor și mașinilor agricole – a fost apreciată de toate 

cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca 

fiind satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare. 

 

2.7. Economie locală şi mediu de afaceri 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul ECONOMIEI LOCALE ŞI MEDIULUI DE AFACERI: 

 Agenţii economici; profilul antreprenorial; competitivitatea; comerţul: 28% au 

considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 26% problematic şi 

19,5% bun; 

 Piaţa forţei de muncă: 26% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

bun, 25% satisfăcător şi 21% problematic; 

 Reţeaua şi serviciile bancare (sucursale bănci, ATM-uri): 28,5% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 22% problematic şi 20% bun; 

 Proiectele şi investiţiile din fonduri europene: 29% au considerat actualul grad 

de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 25% problematic şi 19% bun; 

 Investiţiile străine: 28% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

satisfăcător, 22% problematic şi 20% critic. 
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Figura 21. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul ECONOMIEI LOCALE ȘI MEDIULUI DE AFACERI 

 

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

ECONOMIEI LOCALE ȘI MEDIULUI DE AFACERI, în funcție de domiciliul acestora în 

cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după 

cum urmează 

 Actuala dezvoltare a competitivității economice  -  a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,15) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către cei din satul Stupinii 

Prejmerului (medie: 1,74); 

 Actuala dezvoltare a pieței forței de muncă – a fost apreciată ca satisfăcătoare 

de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,29) şi cel mai puţin favorabil, fiind 

considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 2,04); 
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 Actuala dezvoltare a rețelei și serviicilor bancare – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,27) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 2,11); 

 Actuala dezvoltare a investițiilor din fonduri europene -  a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,06) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 2,19); 

 Actuala dezvoltare a oportunităților de formare profesională continuă – a fost 

apreciată ca satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,13) şi 

cel mai puţin favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către cei din 

satul Stupinii Prejmerului (medie: 1,91); 

 

Figura 22. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul ECONOMIEI LOCALE ȘI 

MEDIULUI DE AFACERI, în funcție de domiciliul acestora 



   268 

     

 

 

2.8. Turism 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul TURISMULUI: 

 Circulaţia turistică: 29,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 

23% foarte bun şi 17% satisfăcător; 

 Promovarea şi serviciile turistice: 25% au considerat actualul grad de dezvoltare 

ca fiind bun, 22% satisfăcător şi 18,5% foarte bun; 

 Structurile de primire turistice cu funcţii de cazare: 27% au considerat actualul 

grad de dezvoltare ca fiind bun, 24,5% satisfăcător şi 20% critic; 

 Structurile de primire turistice cu funcţii de alimentaţie publică: 27,5% au 

considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind critic, 23% problematic şi 22% bun; 

 Punctele de informare turistică: 42,5% au considerat actualul grad de dezvoltare 

ca fiind critic, 21% satisfăcător şi 16,5% problematic. 

 

Figura 23. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul TURISMULUI 
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A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

TURISMULUI în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei 

Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Actuala dezvoltare a circulației turistice  -  a fost apreciată ca satisfăcătoare 

spre bună de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,80) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 2,15); 

 Actuala dezvoltare a promovării turistice – a fost apreciată ca satisfăcătoare 

spre bună de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,51) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 2,39); 

 Actuala dezvoltare a structurilor turistice de cazare – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare spre bună de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,42) şi 

cel mai puţin favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către cei din 

satul Stupinii Prejmerului (medie: 1,83); 

 Actuala dezvoltare a structurilor turistice de alimentație -  a fost apreciată ca 

problematică spre satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 

2,91) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către 

cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 1,72); 

 Actuala dezvoltare a punctelor de informare turistică – a fost apreciată ca 

problematică spre satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 

2,57) şi cel mai puţin favorabil, fiind considerată critică spre problematică, de către 

cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 1,53); 
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Figura 24. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul TURISMULUI, în funcție de 

domiciliul acestora 

 

2.9. Cultură 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul CULTURII: 

 Monumentele istorice: 29,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

foarte bun, 29% bun şi 17,5% satisfăcător; 

 Instituţiile culturale: 25% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 

22,5% satisfăcător şi 18% critic; 

 Evenimentele culturale: 27,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

satisfăcător, 24% bun şi 19,5% foarte bun; 

 Meşteşugurile tradiţionale: 22,5% au considerat actualul grad de dezvoltare ca 

fiind satisfăcător, 22,5% critic şi 21% problematic; 
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 Promovarea culturală: 24% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

problematic, 21,5% satisfăcător şi 19,5% critic. 

 

Figura 25. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul CULTURII 

  

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

CULTURII, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei 

Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Actuala dezvoltare a monumentelor istorice  -  a fost apreciată ca bună de către 

respondenții din satul Prejmer (medie: 3,96) şi cel mai puţin favorabil, fiind 

considerată problematică către satisfăcătoare, de către cei din satul Stupinii 

Prejmerului (medie: 2,53); 
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 Actuala dezvoltare a instituțiilor culturale – a fost apreciată de toate cele 3 

categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

problematică către satisfăcătoare, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a evenimentelor culturale – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare spre bună de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,54) şi 

cel mai puţin favorabil, fiind considerată problematică către satisfăcătoare, de către 

cei din satul Stupinii Prejmerului (medie: 2,55); 

 Actuala dezvoltare a meșteșugurilor tradiționale -  a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,19) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată critică către problematică, de către cei din satul Stupinii 

Prejmerului (medie: 1,79); 

 

Figura 26. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul CULTURII, în funcție de 

domiciliul acestora 
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 Actuala dezvoltare a promovării culturale – a fost apreciată ca satisfăcătoare de 

către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,31) şi cel mai puţin favorabil, fiind 

considerată critică către problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 1,94). 

 

2.10. Sport şi protecţia mediului 

 

Aprecierile respondenţilor referitoare la actualul grad de dezvoltare a celor  5 

aspecte analizate din domeniul SPORTULUI ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI: 

 Resurse sportive și practicarea sporturilor în aer liber: 27,5% au considerat 

actualul grad de dezvoltare ca fiind satisfăcător, 22,5% problematic şi 20,5% critic; 

 

Figura 27. Aprecierile respondenților privind actualul grad de dezvoltare a tuturor 

aspectelor analizate din domeniul SPORTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 
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 Colectarea selectivă a deșeurilor: 31,5% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind foarte bun, 29% bun şi 23% satisfăcător; 

 Spaţiile verzi, de agrement şi sport: 26% au considerat actualul grad de 

dezvoltare ca fiind satisfăcător, 21,5% problematic şi 21% bun; 

 Calitatea atmosferei şi habitatelor naturale, florei şi faunei: 37,5% au 

considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind bun, 24% satisfăcător şi 19% foarte 

bun; 

 Ariile naturale protejate: 25% au considerat actualul grad de dezvoltare ca fiind 

bun, 24% satisfăcător şi 22% critic. 

 

A fost realizată și o comparație a mediilor de apreciere ale respondenților 

referitoare la actualul grad de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul 

SPORTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate 

aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum 

urmează: 

 Actuala dezvoltare a resurselor sportive și de practicare a sporturilor în aer 

liber  -  a fost apreciată de toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul 

în care aceştia domiciliază, ca fiind problematică către satisfăcătoare, mediile de 

apreciere ale acestui aspect fiind asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a colectării selective a deșeurilor – a fost apreciată de toate 

cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca 

fiind satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare; 

 Actuala dezvoltare a spațiilor verzi, de agrement și sport – a fost apreciată ca 

satisfăcătoare de către respondenții din satul Prejmer (medie: 3,19) şi cel mai puţin 

favorabil, fiind considerată problematică, de către cei din satul Stupinii Prejmerului 

(medie: 2,13); 
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 Actuala dezvoltare a atmosferei și habitatelor naturale -  a fost apreciată de 

toate cele 3 categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia 

domiciliază, ca fiind satisfăcătoare spre bună, mediile de apreciere ale acestui 

aspect fiind asemănătoare;  

 Actuala dezvoltare a ariilor naturale protejate – a fost apreciată de toate cele 3 

categorii de respondenţi, indiferent de satul în care aceştia domiciliază, ca fiind 

problematică spre satisfăcătoare, mediile de apreciere ale acestui aspect fiind 

asemănătoare. 

 

Figura 28. Comparații ale mediilor de apreciere ale respondenților privind actualul grad 

de dezvoltare a tuturor aspectelor analizate din domeniul SPORTULUI ȘI PROTECȚIEI 

MEDIULUI, în funcție de domiciliul acestora 
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3. Necesitatea şi priorităţiile de investiţii din cele 10 DS   

 

Opiniile locuitorilor comunei Prejmer referitoare la necesitatea realizării unor 

investiţii în cele 10 domenii strategice (educaţie, sănătate, servicii sociale, echipare 

tehnico-edilitară, infrastructură şi servicii publice, agricultură, economie locală şi mediu de 

afaceri, turism, cultură, sport şi protecţia mediului) în comuna Prejmer, în perioada 2019-

2026, au fost colectate cu ajutorul întrebării III din chestionarul utilizat în cadrul analizei 

de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă Locală (analiza principală). În cadrul acestei întrebări, s-au solicitat aprecierile 

respondenţilor, pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 = deloc necesare, 5 = foarte necesare), 

referitoare la necesitatea realizării unor investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2019-

2026, în fiecare dintre cele 10 domenii strategice. 

Respondenții au apreciat investițiile în toate cele 10 domenii strategice ca fiind 

foarte necesare, frecvențele cele mai mari ale acestor aprecieri făcându-se pentru: 

 Sănătate – 70,8% dintre respondenți considerând că investițiile în acest domeniu 

sunt foarte necesare; 

 Infrastuctură și servicii publice – 58,7% dintre respondenți considerând că 

investițiile în acest domeniu sunt foarte necesare; 

 Educație – 53,7% dintre respondenți considerând că investițiile în acest domeniu 

sunt foarte necesare; 

 Sport și protecția mediului – 53,7% dintre respondenți considerând că investițiile 

în acest domeniu sunt foarte necesare; 

 Turism – 53,1% dintre respondenți considerând că investițiile în acest domeniu 

sunt foarte necesare. 
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Figura 29. Aprecierile tuturor respondenților privind necesitatea realizării unor investiții în 

perioada 2019-2026 în comuna Prejmer, în cele 10 domenii 

 

A fost realizată și o comparație a numărului de respondenți care au considerat 

necesare investițiile în cele 10 DS în comuna Prejmer, în perioada 2019-2026, în funcție 

de domiciliul acestora, în cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se 

anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Peste 90% dintre locuitorii din satul Prejmer au considerat că domeniile 

strategice cu cea mai mare necesitate de investiţii sunt: educaţia (96%), sportul 

şi protecţia mediului (96%), sănătatea (96%) şi serviciile sociale (91,5%), la polul 

opus situându-se domeniul echipării tehnico-edilitare, în cadrul căruia au fost 

considerate necesare investiţii de 75% dintre locuitori; 

 Peste 90% dintre locuitorii din satul Stupinii Prejmerului au considerat că sunt 

necesare investiţiii în cazul tuturor celor 10 domenii strategice de dezvoltare, cele 

mai urgente fiind: educaţia (100%), serviciile sociale (100%), infrastructura şi 
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serviciile publice (100%), sănătatea (98%), economia locală şi mediul de afaceri 

(98%); 

 Peste 90% dintre locuitorii din satul Lunca Câlnicului au considerat că domeniile 

strategice cu cea mai mare necesitate de investiţii sunt: sănătatea (96%), 

infrastructura şi serviciile publice (93,5%), turismul (93,5%), echiparea tehnico-

edilitară (91%) şi sportul şi protecţia mediului (91%), la polul opus situându-se 

domeniul agriculturii n cadrul căruia au fost considerate necesare investiţii de 87% 

dintre locuitori. 

 

Figura 30. Comparații ale numărului de respondenți care consideră necesare investițiile 

în următoarle 10 domenii în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 

 

Opiniile locuitorilor comunei Prejmer referitoare la priorităţile de investiţie în 

fiecare dintre cele 10 domenii strategice (educaţie, sănătate, servicii sociale, echipare 

tehnico-edilitară, infrastructură şi servicii publice, agricultură, economie locală şi mediu de 

afaceri, turism, cultură, sport şi protecţia mediului) în comuna Prejmer, în perioada 2019-

2026, au fost colectate cu ajutorul întrebării IV din chestionarul utilizat în cadrul analizei 

de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă Locală (analiza principală). Această întrebare, cu răspunsuri închise şi semi-



   279 

     

 

 

deschise, a solicitat alegerea de către respondenţi a celei mai urgente probleme care 

necesită investiţii în fiecare dintre cele 10 domenii strategice (DS), în perioada 2019-

2026, fiind excluse cazurile care la întrebarea anterioară au optat pentru varianta „nu sunt 

necesare investiţii în acest domeniu”. 

 

3.1. Educaţie 

 

Dintre cei 307 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul educației, peste o treime (40%) au fost de părere că principala problemă din 

acest domeniu, care necesită rezolvare în perioada 2019-2026, o constituie grădinițele 

insuficiente, pentru 29% dintre aceștia principala problemă a constat în oportunitățile 

reduse de formare profesională continuă și pentru 15% în lipsa programelor speciale de 

învățământ. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 

 

Figura 31. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

1. EDUCAȚIEI care necesită investiții în perioada 2019-2026 
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A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul EDUCAŢIEI, pentru 

perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale 

comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Grădiniţele insuficiente au reprezentat o problemă urgentă pentru 47% dintre 

respondenţii din Prejmer, 38% din Stupinii Prejmerului şi 23% din Lunca Câlnicului, 

procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate majoră de 

investiţie în domeniul educaţional; 

 Şcolile / liceele insuficiente au reprezentat o problemă urgentă pentru 13% 

dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, doar 6% din Lunca Câlnicului şi doar 

2% din Prejmer, problema nefiind astfel una prioritară din punct de vedere 

investiţional; 

 

Figura 32. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul EDUCAȚIEI, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 
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 Evoluţia negativă a populaţiei şcolare a reprezentat o problemă urgentă pentru 

13% dintre respondenţii din Prejmer, 9,5% din Stupinii Prejmerului şi 8,5% din 

Lunca Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din 

punct de vedere investiţional; 

 Lipsa programelor speciale de învăţământ a reprezentat o problemă urgentă 

pentru 16% dintre respondenţii din Prejmer, 14% din Lunca Câlnicului şi 13% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de 

vedere investiţional; 

 Oportunităţile reduse de formare profesională continuă au reprezentat o 

problemă urgentă pentru 48,5% dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 26,5% 

din Stupinii Prejmerului şi 22% din Prejmer, procentele semnificative indicând 

această problemă ca o prioritate majoră de investiţie în domeniul educaţional. 

 

 

3.2. Sănătate 

 

Figura 33. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

2. SĂNĂTAȚII care necesită investiții în perioada 2019-2026 
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Dintre cei 310 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul sănătății, aproape jumătate (45,5%) au fost de părere că principala problemă 

din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie lipsa 

serviciilor medicale de urgență, pentru 18% dintre aceștia principala problemă a constat 

în lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu și pentru 17,5% în cabinetele medicale 

insuficiente. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul SĂNĂTĂŢII, pentru 

perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale 

comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Cabinetele medicale insuficiente au reprezentat o problemă pentru 21% dintre 

respondenţii din Stupinii Prejmerului, 17% din Prejmer şi 16% din Lunca Câlnicului, 

problema fiind una cu prioritate medie din punct de vedere investiţional; 

 Cabinetele stomatologice insuficiente au reprezentat o problemă pentru 24% 

dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 18,5% din Prejmer şi doar 9,5% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 Farmaciile insuficiente au reprezentat o problemă pentru doar 1% dintre 

respondenţii din Lunca Câlnicului şi 0,5% din Prejmer, problema nefiind astfel una 

prioritară din punct de vedere investiţional; 

 Lipsa serviciilor medicale de urgență a reprezentat o problemă pentru 52% 

dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 44% din Prejmer şi 44% din Lunca 

Câlnicului, procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate 

majoră de investiție în domeniul sănătăți 

 Lipsa serviciilor de îngrijire la domiciliu a reprezentat o problemă pentru 20% 

dintre respondenţii din Prejmer, 17,5% din Stupinii Prejmerului şi 15% din Lunca 

Câlnicului, problema fiind una cu prioritate medie din punct de vedere investiţional. 
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Figura 34. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul SĂNĂTĂȚII, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 

 

 

3.3. Servicii sociale 

 

Dintre cei 297 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul serviciilor sociale, aproape o treime (32,5%) au fost de părere că principala 

problemă din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie 

lipsa serviciilor de asistență pentru vârstnici, pentru 20% dintre aceștia principala 

problemă a constat în lipsa serviciilor de protecție pentru minori și pentru 18% în lipsa 

serviciilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități. În cazul acestui domeniu, niciun 

respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 
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Figura 35. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

3. SERVICIILOR SOCIALE care necesită investiții în perioada 2019-2026 

 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul SERVICIILOR 

SOCIALE, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate 

aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum 

urmează: 

 Lipsa serviciilor de protecție pentru minori a reprezentat o problemă pentru 

22% dintre respondenţii din Prejmer, 17,5% din Lunca Câlnicului şi 17% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de 

vedere investiţional; 

 

 Lipsa serviciilor de protecție pentru tineri și adulți a reprezentat o problemă 

pentru 17,5% dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 17% din Stupinii Prejmerului 
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și 11% din Prejmer, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de 

vedere investiţional; 

 Lipsa serviciilor de asistență pentru vârstnici a reprezentat o problemă pentru 

41,5% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 36% din Lunca Câlnicului şi 

28% din Prejmer, procentele semnificative indicând această problemă ca o 

prioritate majoră de investiţie în domeniul serviciilor sociale; 

 Lipsa serviciilor de asistență pentru persoanele cu dizabilități a reprezentat o 

problemă pentru 22% dintre respondenţii din Prejmer, 16% din Lunca Câlnicului şi 

9,5% din Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din 

punct de vedere investiţional; 

 Lipsa serviciilor de ajutor social a reprezentat o problemă pentru 17% dintre 

respondenţii din Prejmer, 15% din Stupinii Prejmerului şi 13% din Lunca Câlnicului, 

problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere investiţional. 

 

Figura 36. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul SERVICIILOR SOCIALE, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul 

acestora 
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3.4. Echiparea tehnico-edilitară 

 

Dintre cei 262 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul echipării tehnico-edilitare, peste jumătate (64%) au fost de părere că principala 

problemă din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie 

rețeaua de canalizare, pentru 13% dintre aceștia principala problemă a constat în 

alimentarea cu apă și pentru 11% în insuficienta dezvoltare a serviciilor de comunicații. În 

cazul acestui domeniu, 1,5% dintre respondenți au indicat în cadrul „alte probleme” – 

problemele legate de alimentarea cu gaze naturale. 

 

 

Figura 37. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

4. ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE care necesită investiții în perioada 2019-2026 
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A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul SERVICIILOR 

SOCIALE, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate 

aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum 

urmează: 

 Problemele legate de alimentarea cu apă au reprezentat o urgenţă pentru 24% 

dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 10% din Prejmer şi doar 24% din Stupinii 

Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 Problemele legate de rețeaua de canalizare au reprezentat o urgenţă pentru 

90% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 70% din Lunca Câlnicului şi 52% 

din Prejmer, procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate 

majoră de investiţie în domeniul echipării tehnico-edilitare. 

 Problemele legate de alimentarea cu curent au reprezentat o urgenţă pentru 

12% dintre respondenţii din Prejmer şi doar 3% din Lunca Câlnicului, problema 

fiind astfel una cu prioritate scăzută din punct de vedere investiţional; 

 Problemele legate de iluminatul public reprezintă o problemă pentru 5,5% dintre 

respondenţii din Prejmer și doar 2% din Stupinii Prejmerului, problema nefiind 

astfel una prioritară din punct de vedere investiţional; 

 Insuficienta dezvoltare a serviciilor de comunicații a reprezentat o problemă 

pentru 18% dintre respondenţii din Prejmer, doar 3% din Lunca Câlnicului şi doar 

2% din Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre 

medie din punct de vedere investiţional;  

 Problemele legate de alimentarea cu gaze naturale a reprezentat o problemă 

pentru doar 2% dintre respondenţii din Prejmer și doar 2% din Stupinii Prejmerului, 

problema nefiind astfel una prioritară din punct de vedere investiţional. 
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Figura 38. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul ECHIPĂRII TEHNICO-EDILITARE, în perioada 2019-2026, în funcție de 

domiciliul acestora 

 

3.5. Infrastructură şi alte servicii publice 

 

Dintre cei 310 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul infrastructurii și serviciilor publice, aproape jumătate (49,5%) au fost de părere 

că principala problemă din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 

o constituie starea precară a drumurilor, pentru 16,5% dintre aceștia principala problemă 

a constat în asigurarea ordinii și siguranței publice și pentru 14% în lipsa serviciilor de 

transport public de călători. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu a menţionat 

„alte probleme’’. 
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Figura 39. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

5. INFRASTRUCTURII ȘI SERVICIILOR PUBLICE care necesită investiții în perioada 

2019-2026 

 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul INFRASTUCTURII 

ŞI SERVICIILOR PUBLICE, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 

în cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, 

după cum urmează: 

 Starea precară a drumurilor a reprezentat o problemă pentru 68% dintre 

respondenţii din Stupinii Prejmerului, 62% din Lunca Câlnicului şi 39% din Prejmer, 

procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate majoră de 

investiţie în domeniul infrastructurii și serviciilor publice; 

 Lipsa trotuarelor și pistelor pentru biciclete a reprezentat o problemă pentru 

15% dintre respondenţii din Prejmer, 12% din Lunca Câlnicului şi doar 3,5% din 
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Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din 

punct de vedere investiţional; 

 Lipsa serviciilor de transport public de călători a reprezentat o problemă 

pentru 19% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 15% din Prejmer şi 9,5% 

din Lunca Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de 

vedere investiţional; 

 Lipsa serviciilor pentru situații de urgență a reprezentat o problemă pentru doar 

8% dintre respondenţii din Prejmer, doar 7,5% din Lunca Câlnicului şi doar 7% din 

Stupinii Prejmerului, problema nefiind astfel una prioritară din punct de vedere 

investiţional; 

 Probleme cu asigurarea ordinii și siguranței publice a reprezentat o problemă 

pentru 23% dintre respondenţii din Prejmer, doar 9,5% din Lunca Câlnicului şi doar 

2% din Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre 

medie din punct de vedere investiţional. 

 

Figura 40. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul INFRASTRUCTURII ȘI ALTOR SERVICII PUBLICE, în perioada 2019-2026, în 

funcție de domiciliul acestora 
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3.6. Agricultură 

 

Dintre cei 274 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul agriculturii, mai mult de o treime (42%) au fost de părere că principala problemă 

din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie lipsa 

formelor asociative/grupurilor de producători, pentru 25% dintre aceștia principala 

problemă a constat în insuficienta exploatare a terenurilor și pentru 14% în insuficienta 

exploatare a sectorului zootehnic și piscicol. În cazul acestui domeniu, niciun respondent 

nu a menţionat „alte probleme’’. 

 

 

Figura 41. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

6. AGRICULTURII  care necesită investiții în perioada 2019-2026 

 



   292 

     

 

 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul INFRASTUCTURII 

ŞI SERVICIILOR PUBLICE, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 

în cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, 

după cum urmează 

 Insuficienta exploatare a terenurilor a reprezentat o problemă pentru 29,5% 

dintre respondenţii din Prejmer, 20,5% din Lunca Câlnicului şi 18,5% din Stupinii 

Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie spre mare din punct de 

vedere investiţional; 

 Insuficienta exploatare a sectorului zootehnic și piscicol a reprezentat o 

problemă pentru 20,5% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 13% din Lunca 

Câlnicului şi 12% din Prejmer, problema fiind astfel una cu prioritate medie din 

punct de vedere investiţional; 

 

Figura 42. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul AGRICULTURII, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 
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 Insuficienta exploatare a sectorului silvic a reprezentat o problemă pentru 

11,5% dintre respondenţii din Prejmer, 9% din Lunca Câlnicului şi 6% din Stupinii 

Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din punct de 

vedere investiţional; 

 Lipsa formelor asociative și de grupuri de producători  a reprezentat o 

problemă pentru 51% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 47% din Lunca 

Câlnicului şi 37% din Prejmer, procentele semnificative indicând această problemă 

ca o prioritate majoră de investiţie în domeniul agriculturii. 

 Lipsa accesului la utilaje și mașini agricole a reprezentat o problemă pentru 

10,5% dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 10% din Prejmer şi doar 4% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută din punct de 

vedere investiţional. 

 

 

3.7. Economie locală şi mediu de afaceri 

 

Figura 43. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

7. ECONOMIEI LOCALE ȘI MEDIULUI DE AFACERI care necesită investiții în perioada 

2019-2026 
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Dintre cei 290 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul economiei locale și mediului de afaceri, mai mult de o treime (34,5%) au fost de 

părere că principala problemă din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 

2019-2026 o constituie slaba reprezentare a activităților economice, pentru 31% dintre 

aceștia principala problemă a constat în numărul scăzut al investițiilor din fonduri 

europene și pentru 20,5% în evoluția negativă a pieței forței de muncă. În cazul acestui 

domeniu, niciun respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul ECONOMIEI 

LOCALE ŞI MEDIULUI DE AFACERI, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul 

acestora în cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite 

diferenţe, după cum urmează: 

 Slaba reprezentare a activităților economice a reprezentat o problemă pentru 

52% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 36% din Lunca Câlnicului şi 

28,5% din Prejmer, procentele semnificative indicând această problemă ca o 

prioritate majoră de investiţie în domeniul economiei locale și mediului de afaceri; 

 Evoluția negativă a pieței forței de muncă a reprezentat o problemă pentru 22% 

dintre respondenţii din Prejmer, 21% din Stupinii Prejmerului şi 17,5% din Lunca 

Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 Lipsa rețelelor și serviciilor bancare a reprezentat o problemă pentru 13,5% 

dintre respondenţii din Prejmer, doar 7% din Lunca Câlnicului şi doar 2% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din 

punct de vedere investiţional; 

 Numărul scăzut al investițiilor din fonduri europene a reprezentat o problemă 

pentru 33,5% dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, 32% din Prejmer şi 25% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie spre mare din 

punct de vedere investiţional; 
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 Lipsa investițiilor străine reprezintă o problemă pentru 20% dintre respondenţii 

din Stupinii Prejmerului, doar 6% din Lunca Câlnicului şi 4% din Prejmer, problema 

fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din punct de vedere investiţional. 

 

 Figura 44. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul ECONOMIEI LOCALE ȘI MEDIULUI DE AFACERI, în perioada 2019-2026, în 

funcție de domiciliul acestora 

  

3.8. Turism 

 

Dintre cei 280 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul turismului aproape o treime (30%) au fost de părere că principala problemă din 

acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie insuficienta 

promovare turistică, pentru 21% dintre aceștia principala problemă a constat în lipsa 

punctelor de informare turistică și pentru 20,5% în structurile turistice de alimentație 

insuficiente. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 
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Figura 45. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

8. TURISMULUI care necesită investiții în perioada 2019-2026 

 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul TURISMULUI, 

pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare 

ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Circulația turistică insuficientă a reprezentat o problemă pentru 32% dintre 

respondenţii din Stupinii Prejmerului, 18% din Lunca Câlnicului şi doar 6% din 

Prejmer, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 

 Insuficienta promovare turistică a reprezentat o problemă pentru 42,5% dintre 

respondenţii din Lunca Câlnicului, 34% din Stupinii Prejmerului şi 23% din Prejmer, 

procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate medie spre 

mare de investiţie în domeniul turistic; 
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 Structurile de cazare insuficiente a reprezentat o problemă pentru 18,5% dintre 

respondenţii din Prejmer, 11% din Lunca Câlnicului şi 10% din Prejmer, problema 

fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere investiţional; 

 Structurile turistice de alimentație insuficiente a reprezentat o problemă pentru 

27% dintre respondenţii din Prejmer, 14% din Stupinii Prejmerului şi 11% din 

Lunca Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 Lipsa punctelor de informare turistică a reprezentat o problemă pentru 25,5% 

dintre respondenţii din Prejmer, 17,5% din Lunca Câlnicului şi 10% din Stupinii 

Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional 

 

Figura 46. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul TURISMULUI, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 
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3.9. Cultură 

 

Dintre cei 276 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul culturii aproape o treime (31%) au fost de părere că principala problemă din 

acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o constituie insuficienta 

valorificare a meșteșugurilor, pentru 22,5% dintre aceștia principala problemă a constat în 

insuficienta promovare culturală și pentru 17% în insuficienta valorificare a monumentelor 

istorice. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu a menţionat „alte probleme’’. 

 

 

Figura 47. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

9. CULTURII care necesită investiții în perioada 2019-2026 

 



   299 

     

 

 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul CULTURII, pentru 

perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în cele 3 sate aparținătoare ale 

comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după cum urmează: 

 Insuficienta valorificare a monumentelor istorice a reprezentat o problemă 

pentru 18% dintre respondenţii din Prejmer, 17,5% din Lunca Câlnicului şi 12% din 

Stupinii Prejmerului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de 

vedere investiţional; 

 Instituțiile culturale insuficiente a reprezentat o problemă pentru 22% dintre 

respondenţii din Stupinii Prejmerului, doar 15% din Prejmer şi 14,5% din Lunca 

Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 

Figura 48. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul CULTURII, în perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora 
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 Lipsa evenimentelor culturale a reprezentat o problemă pentru 15% dintre 

respondenţii din Prejmer, 13% din Lunca Câlnicului şi 8% din Stupinii Prejmerului, 

problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere investiţional; 

 Insuficienta valorificare a meșteșugurilor a reprezentat o problemă pentru 42% 

dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 30% din Prejmer şi 26% din Lunca 

Câlnicului, procentele semnificative indicând această problemă ca o prioritate 

majoră de investiţie în domeniul cultural; 

 Insuficienta promovare culturală a reprezentat o problemă pentru 29% dintre 

respondenţii din Lunca Câlnicului, 22% din Prejmer şi 16% din Stupinii Prejmer, 

problema fiind astfel una cu prioritate medie spre mare din punct de vedere 

investiţional. 

 

3.10. Sport şi protecţia mediului 

 

 

Figura 49. Opiniile respondenților referitoare la cea mai urgentă problemă din domeniul 

10. SPORTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI care necesită investiții în perioada 2019-

2026 
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Dintre cei 285 de respondenți care au considerat că sunt necesare investiții în 

domeniul sportului și protecției mediului, aproape jumătate (48,5%) au fost de părere că 

principala problemă din acest domeniu care necesită rezolvare în perioada 2019-2026 o 

constituie spațiile verzi, de agrement și sport insuficiente, pentru 19,5% dintre aceștia 

principala problemă a constat în insuficienta valorificare a ariilor protejate și pentru 15% 

curățenia insuficientă pe domeniul public. În cazul acestui domeniu, niciun respondent nu 

a menţionat „alte probleme’’. 

A fost realizată şi o comparaţie a opiniilor respondenţilor în ceea ce priveşte cele 

mai urgente probleme, respectiv, priorităţile de investiţie în domeniul SPORTULUI ŞI 

PROTECŢIEI MEDIULUI, pentru perioada 2019-2026, în funcție de domiciliul acestora în 

cele 3 sate aparținătoare ale comunei Prejmer, constantându-se anumite diferenţe, după 

cum urmează: 

 Lipsa resurselor sportive și insuficienta practicare a sporturilor a reprezentat 

o problemă pentru 17% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 13% din 

Prejmer şi 11% din Lunca Câlnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie 

din punct de vedere investiţional; 

 Curățenia insuficientă pe domeniul public a reprezentat o problemă pentru 17% 

dintre respondenţii din Prejmer, 12% din Stupinii Prejmerului şi 11% din Lunca 

Călnicului, problema fiind astfel una cu prioritate medie din punct de vedere 

investiţional; 

 Spațiile verzi, de agrement și sport insuficiente au reprezentat o problemă 

pentru 59% dintre respondenţii din Stupinii Prejmerului, 52% din Lunca Câlnicului 

şi 43,5% din Prejmer, procentele semnificative indicând această problemă ca o 

prioritate majoră de investiţie în domeniul sportului și protecției mediului; 

 Degradarea atmosferei și habitatelor a reprezentat o problemă pentru doar 6% 

dintre respondenţii din Lunca Câlnicului, doar 4% din Stupinii Prejmerului şi doar 

3,5% din Prejmer, problema nefiind astfel una prioritară din punct de vedere 

investiţional; 

 Insuficienta valorificare a ariilor protejate a reprezentat o problemă pentru 23% 

dintre respondenţii din Prejmer, 14% din Lunca Câlnicului şi doar 4% din Stupinii 
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Prejmerului, fiind astfel una cu prioritate scăzută spre medie din punct de vedere 

investiţional. 

 

Figura 50. Comparații ale opiniilor respondenților privind prioritățile de investiții în 

domeniul SPORTULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI, în perioada 2019-2026, în funcție de 

domiciliul acestora 
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4. Dezideratele privind direcţiile de dezvoltare ale comunei   

 

Dezideratele locuitorilor comunei Prejmer privind dezvoltarea comunei în 3 

direcții / sectoare economice (industrie, turism, agricultură) şi/sau într-un alt sector 

economic au fost colectate cu ajutorul întrebării V din chestionarul utilizat în cadrul 

analizei de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea actualizării Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă Locală (analiza principală). În cadrul acestei întrebări, s-au solicitat 

aprecierile respondenţilor, pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 = deloc, 5 = foarte mult), 

referitoare la măsura în care îşi doresc ca până în anul 2026 comuna Prejmer să devină: 

o zonă industrială, o staţiune turistică, un centru zonal agricol de creştere a animalelor 

sau să se dezvolte într-un alt sector economic. 

 

4.1. Prejmer – Zonă Industrială 

 

 

Figura 51. Dezideratele respondenților cu privire la măsura în care își doresc ca 

până în anul 2026 Prejmerul să devină  ZONĂ INDUSTRIALĂ 
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Peste un sfert dintre respondenți (29%) au afirmat că își doresc foarte mult ca 

Prejmerul să devină Zonă Industrială până în anul 2026, iar 20,5% dintre aceștia că își 

doresc mult acest lucru. 

Respondenţilor care au menţionat că-şi doresc mult sau foarte mult ca Prejmerul 

să devină o Zonă industrială până în anul 2026, li s-a solicitat să specifice acele tipuri de 

industrie a căror practicare ar dezvolta, în opinia lor, sectorul industrial din comună. Mai 

mult de o treime dintre aceștia (37,5%) au fost de părere că dezvoltarea acestui sector ar 

putea fi facilitată de industria textilă, pielăriei și marochinăriei, 25% de industria 

construcțiilor de mașini și 21% de industria alimentară. 

 

  

Figura 52. Opiniile respondenților referitoare la tipurile de industrii care ar putea dezvolta 

comuna Prejmer 
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4.2. Prejmer – Stațiune turistică 

 

Aproape jumătate dintre respondenți (48%) au afirmat că își doresc foarte mult ca 

Prejmerul să devină Stațiune turistică până în anul 2026, iar 18% dintre aceștia că își 

doresc mult acest lucru. 

 

 Figura 53. Dezideratele respondenților cu privire la măsura în care își doresc ca 

până în anul 2026 Prejmerul să devină  STAȚIUNE TURISTICĂ 

 

Respondenţilor care au menţionat că-şi doresc mult sau foarte mult ca Prejmerul să 

devină o Stațiune turistică până în anul 2026, li s-a solicitat să specifice acele tipuri de 

turism care s-ar putea practica în comună și care, în opinia lor, ar putea dezvolta sectorul 

turistic din comună. Mai mult de jumătate dintre aceştia (60,5%) au considerat că 

dezvoltarea acestui sector ar putea fi facilitată de practicarea turismului cultural-istoric, 

18% de practicarea agroturismului și 7% de practicarea turismului de agrement. 
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Figura 54. Opiniile respondenților referitoare la tipurile de turism care ar putea fi 

practicate în comuna Prejmer 

 

4.3. Prejmer – Centru Zonal Agricol și de Creștere a Animalelor 

 

Peste un sfert dintre respondenți (28%) au afirmat că își doresc foarte mult ca 

Prejmerul să devină Centru Zonal Agricol și de Creștere a Animalelor, 19% dintre 

aceștia că își doresc mult acest lucru. 

Respondenţilor care au menţionat că-şi doresc mult sau foarte mult ca Prejmerul 

să devină un Centru Zonal Agricol și de Creștere a Animalelor, li s-a solicitat să 

specifice acele tipuri de activități a căror practicare ar dezvolta, în opinia lor, sectorul 

agricol din comună. Mai mult de jumătate dintre aceştia (53,5%) au considerat că 

dezvoltarea acestui sector ar putea fi facilitată de practicarea zootehniei, 26,5% de 

practicarea agriculturii și 7,5% de practicarea apriculturii. 
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 Figura 55. Dezideratele respondenților cu privire la măsura în care își doresc ca 

până în anul 2026 Prejmerul să devină  CENTRU ZONAL AGRICOL ȘI DE CREȘTERE 

A ANIMALELOR 

 

Figura 56. Opiniile respondenților referitoare la activitățile care ar dezvolta comuna 

Prejmer ca Centru zonal agricol și de creștere a animalelor 
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În figura de mai jos sunt centralizate dezideratele respondenților privind 

dezvoltarea comunei Prejmer în fiecare dintre cele 3 sectoare economice: industrial, 

turistic și agricol: 

 

Figura 57. Dezideratele respondenţilor privind dezvoltarea comunei Prejmer în 3 direcţii / 

sectoare economice, până în anul 2026 

  

Așa cum se observă din figura de mai sus, respondenţii şi-au manifestat dorinţa 

pentru dezvoltarea comunei în toate cele 3 direcții / sectoare economice, frecvențele cele 

mai mari ale acestor deziderate înregistrându-se pentru: 

 Prejmer – Stațiune turistică – 48% dintre respondenți dorindu-și foarte mult 

dezvoltarea în această direcție; 

 Prejmer – Zonă industrială – 29% dintre respondenți dorindu-și foarte mult 

dezvoltarea în această direcție; 

 Prejmer – Centru Zonal Agricol și de Creștere a Animalelor – 28% dintre 

respondenți dorindu-și foarte mult dezvoltarea în această direcție. 
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4.4. Prejmer – alte sectoare economice de dezvoltare 

 

Majoritatea dintre respondenți (91%) nu au numit un alt sector economic în care 

comuna Prejmer ar putea să se dezvolte până în anul 2026, în afara celor 3 predefinite și 

anterior descrise, doar 5% și 4% dintre aceştia dorindu-și mult și, respectiv, foarte mult, 

ca Prejmerul să se dezvolte și în alt sector economic. 

 

 Figura 58. Dezideratele tuturor respondenților cu privire la măsura în care își 

doresc ca până în anul 2026 Prejmerul să se dezvolte într-un alt sector economic 

 

Respondenţilor care au menţionat că-şi doresc mult sau foarte mult ca Prejmerul 

să se dezvolte în alt sector economic până în anul 2026, li s-a solicitat să specifice 

acele sectoare economice în care s-ar putea dezvolta comuna și acțiunile care ar trebui 

întreprinse în acest sens. Mai mult de o treime dintre aceştia (35,5%) au indicat 

SPORTUL ca şi direcție de dezvoltare, dorindu-şi spaţii pentru practicarea sporturilor, iar 

câte 18% dintre respondenți au indicat, în egală măsură COMERȚUL, dorindu-şi 
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dezvoltarea reţelelor de magazine, ECONOMIA LOCALĂ, dorindu-şi atragerea 

investitorilor şi a fondurilor și EDUCAŢIA-CULTURA, dorindu-şi organizarea unor tabere 

de vară. 

 

Figura 59. Opiniile respondenților referitoare la alte sectoare economice în care s-

ar putea dezvolta comuna Prejmer până în anul 2026 și acțiunile care ar trebui întreprinse 

în acest sens 
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5. Necesitatea înființării unor servicii integrate destinate 

persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc  

 

 

Prin intermediul chestionarelor aplicate, în cadrul analizei de nevoi a locuitorilor 

comunei Prejmer cu privire la necesitatea înfiinţării unor servicii integrate, destinate 

persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc (analiza secundară), au 

fost identificate aprecierile persoanelor care fac parte din categorii vulnerabile sau 

aflate în situaţii de risc şi ale specialiştilor care lucrează cu acestea, domiciliate în 

comuna Prejmer, cu privire la necesitatea derulării unor activităţi suport 

educaţionale, socio-medicale, de ocupare şi de locuire, în comunitatea din care fac 

parte. Chestionarul cuprinzând 7 solicitări de date personale şi 22 de itemi cu răspunsuri 

pe o scală de la 1 la 5 (unde 1 = deloc necesar, 5 = foarte necesar) a fost completat de 

104 respondenţi.  

 

5.1. Activități suport educaționale 

 

Activităţile suport educaționale, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau 

aflate în situații de risc, au făcut referire la următoarele 8 acțiuni, necesitatea fiecăreia 

dintre acestea fiind apreciată după cum urmează:  

 Integrarea în școli a copiilor cu dizabilități, inclusiv a celor cu CES a fost 

apreciată de 64,5% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 28% ca fiind 

necesară; 

 Pregătirea pentru antepreșcolari (0-2 ani) a fost apreciată de 70% dintre 

respondenți ca fiind foarte necesară şi de 11,5% ca fiind necesară; 

 Pregătirea pentru preșcolari (3-5 ani) a fost apreciată de 71% dintre respondenți 

ca fiind foarte necesară şi de 17% ca fiind necesară; 

 Pregătirea școlară suplimentară pentru elevii claselor 0-XII a fost considerată 

de 74% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 16,5% ca fiind necesară; 
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 Educația nonformală pentru copii și tineri: a fost apreciată de 67% dintre 

respondenți ca fiind foarte necesară şi de 27% ca fiind necesară; 

 Socializarea și petrecerea timpului liber pentru copii și tineri: a fost 

considerată de 73% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 21% ca fiind 

necesară; 

 Educația parentală de tip „școala părinților” a fost apreciată de 74% dintre 

respondenți ca fiind foarte necesară şi de 18% ca fiind necesară; 

 Facilitarea accesului la școlile, centrele și serviciile educaționale din 

comunitate a fost apreciată de 56,5% dintre respondenți ca fiind foarte necesară 

şi de 33,5% ca fiind necesară. 

 

Figura 60. Aprecierile respondenților referitoare la necesitatea derulării activităților suport 

educaționale, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc 



   313 

     

 

 

Aşadar, majoritatea respondenţilor au apreciat toate cele 8 acţiuni din sfera 

activităţilor suport educaţionale destinate persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în 

situaţii de risc ca fiind foarte necesare, rata cea mai mare de aprecieri fiind pentru: 

 Activităţile de pregătire școlară suplimentară pentru elevi; 

 Activităţile de educație parentală; 

 Activităţile de socializare pentru elevi și tineri și de petrecere a timpului în aer liber; 

 Activităţile de pregătire pentru preşcolari; 

 Activităţile de pregătire pentru antepreșcolari; 

 Activităţile de educație nonformală. 

 

5.2. Activități suport socio-medicale 

 

Activităţile suport socio-medicale, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau 

aflate în situații de risc, au făcut referire la următoarele 6 acțiuni, necesitatea fiecăreia 

dintre acestea fiind apreciată după cum urmează: 

 Înființarea și promovarea unor servicii medicale de bază: a fost apreciată de 

69% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 22% ca fiind necesară; 

 Înființarea și promovarea unor servicii medicale de urgență a fost apreciată de 

77% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 11% ca fiind necesară; 

 Înființarea și promovarea unor servicii de îngrijire la domiciliu a fost apreciată 

de 80% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 11% ca fiind necesară; 

 Înființarea și promovarea unor servicii sociale, psihologice și conexe, de tip 

Centru de zi: a fost apreciată de 71% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi 

de 21% ca fiind necesară; 

 Crearea unor echipe multidisciplinare de specialiști pentru acordarea de 

servicii integrate socio-medicale a fost apreciată de 58% dintre respondenți ca 

fiind foarte necesară şi de 32% ca fiind necesară; 



   314 

     

 

 

 Facilitarea accesului la serviciile socio-medicale din comunitate: a fost 

apreciată de 64% dintre respondenți ca fiind foarte necesară şi de 23% ca fiind 

necesară. 

 

Figura 61. Aprecierile respondenților referitoare la necesitatea derulării activităților suport 

socio-medicale, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc 

 

Aşadar, majoritatea respondenţilor au apreciat toate cele 6 acţiuni din sfera 

activităţilor suport socio-medicale destinate persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate 

în situaţii de risc ca fiind foarte necesare, rata cea mai mare de aprecieri fiind pentru: 

 Activități de înfiinţare şi promovare a unor servicii de îngrijire la domiciliu; 
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 Activități de înfiinţare şi promovare a unor servicii medicale de urgență; 

 Activități de înfiinţare şi promovare a unor servicii sociale, psihologice şi conexe, 

de tip Centru de Zi; 

 Activități de înfiinţare şi promovare a unor servicii medicale de bază. 

 

5.3. Activități suport de ocupare 

 

 

Figura 62. Aprecierile respondenților referitoare la necesitatea derulării activităților suport 

de ocupare, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc 

 

Activităţile suport de ocupare, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau 

aflate în situații de risc, au făcut referire la următoarele 3 acțiuni, necesitatea fiecăreia 

dintre acestea fiind apreciată după cum urmează: 
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 Informarea, consilierea psihogică și vocațională: au fost apreciate de 73% 

dintre respondenți ca fiind foarte necesare şi de 19% ca fiind necesare; 

 Medierea muncii, angajarea asistată și formarea profesională au fost apreciate 

de 74% d ca fiind foarte necesare şi de 16% ca fiind necesare; 

 Formarea, consilierea și consultanța anteprenorială în vederea demarării 

unor activități independente au fost apreciate de 54% dintre respondenți ca fiind 

foarte necesare şi de 34,5% ca fiind necesare. 

 

Aşadar, majoritatea respondenţilor au apreciat toate cele 3 acţiuni din sfera 

activităţilor suport de ocupare destinate persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în 

situaţii de risc ca fiind foarte necesare, rata cea mai mare de aprecieri fiind pentru 

activităţile de mediere a muncii, angajare asistată şi formare profesională, dar și pentru 

informare și consiliere psihologică și vocațională. 

 

 

5.4. Activități suport de locuire 

 

Activităţile suport de locuire, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau 

aflate în situații de risc, au făcut referire la următoarele 5 acțiuni, necesitatea fiecăreia 

dintre acestea fiind apreciată după cum urmează: 

 Asistența, suportul și acompanierea, pentru reglementarea situației locative 

au fost apreciate de 71% dintre respondenți ca fiind foarte necesare şi de 22% ca 

fiind necesare; 

 Sprijinul și asistența juridică pentru obținerea documentelor de identitate  au 

fost apreciate de 65,5% dintre respondenți ca fiind foarte necesare şi de 23% ca 

fiind necesare; 

 Înființarea unor servicii temporare de locuire, intervenție și asistență pentru 

persoanele / familiile vulberabile au fost apreciate de 63,5% dintre respondenți 

ca fiind foarte necesare şi de 25% ca fiind necesare; 
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 Achiziționarea, renovarea sau construcția de locuinţe destinate persoanelor / 

familiilor vulnerabile au fost apreciate de 59,5% dintre respondenți ca fiind foarte 

necesare şi de 28% ca fiind necesare; 

 Identificarea, dezvoltarea și implementarea unor măsuri pentru reducerea 

risipei și a impactului asupra mediului înconjurător au fost apreciate de 73% 

dintre respondenți ca fiind foarte necesare şi de 18% ca fiind necesare. 

 

Figura 63. Aprecierile respondenților referitoare la necesitatea derulării activităților suport 

de locuire, destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc 

 

Aşadar, majoritatea respondenţilor au apreciat toate cele 5 acţiuni din sfera 

activităţilor suport de locuire destinate persoanelor şi familiilor vulnerabile sau aflate în 

situaţii de risc ca fiind foarte necesare, rata cea mai mare de aprecieri fiind pentru: 

identificarea, dezvoltarea şi implementarea unor măsuri pentru reducerea risipei şi a 

impactului asupra mediului înconjurător – activităţi de igienizare, dar și asistență, suport și 

acompaniere, pentru reglementarea situației locative a persoanelor / grupurilor 

vulnerabile. 
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1. Analiza SWOT a DS 1 „EDUCAŢIE”  

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Existenţa a 5 unităţi de învăţământ pe 

teritoriul comunei, respectiv: 2 grădinițe, 

2 școli și 1 colegiu; 

 Existenţa învăţământului liceal, 

profesional şi postliceal în cadrul 

colegiului din comună şi posibilitatea 

frecventării acestora „la zi” sau „la seral”; 

 Domenii de specializare atractive pentru 

elevii colegiului, respectiv: industrie 

alimentară, comerţ şi economie; 

 Fermă didactică pentru elevii colegiului; 

 Diversitatea spaţiilor de învăţare din 

unităţile şcolare (săli de clasă, ateliere, 

laboratoare, cabinete şcolare, săli 

funcţionale etc) recent reabilitate; 

 Numeroase investiţii realizate în ultimii 

ani în infrastructura de învăţământ; 

 Echiparea școlilor cu calculatoare, 

proiectoare, diferite soft-uri educaţionale; 

 Tablete cu acces la internet pe o 

perioadă de 24 luni pentru toţi elevii 

comunei, în vederea desfăşurării 

activitaţilor didactice on-line; 

 Existenţa personalului didactic calificat; 

 Creşterea procentului de populaţie 

şcolară în ultimii 6 ani, în special la 

nivelul învăţământului profesional şi 

 Lipsa unei creșe pe teritoriul comunei; 

 Insuficiente locuri pentru preşcolari la 

grupele cu program prelungit; 

 Lipsa unităţilor de învăţământ în satul 

Stupinii Prejmerului; 

 Lipsa programelor de tip after-school; 

 Procent redus de populaţie cu studii 

superioare; 

 Existenţa absenteismului şi a 

abandonului școlar; 

 Scăderea procentului de elevi înscriși 

în învățământul gimnazial în ultimii 6 

ani; 

 Insuficiente programe pentru 

combaterea abandonului şcolar şi 

părăsirea timpurie a şcolii sau a 

programelor de tip „a doua şansă”; 

 Insuficiente programe pentru copiii cu 

cerințe educaționale speciale (CES); 

 Lipsa unor programe educaționale care 

să implice inclusiv părinţii / tutorii 

elevilor; 

 Insuficienta pregătire a cadrelor 

didactice pentru derularea activităţilor 

didactice în mediul on-line; 

 Puține oportunități de formare 

profesională continuă (programe de 
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liceal; 

 Implicarea şcolilor din comună în multe 

proiecte, derulate în parteneriat cu 

diferite societăți publice sau private; 

 Activităţi extracurriculare pentru elevi, 

prin implicarea lor în diferite competiţii şi 

activităţi educaţionale. 

calificare, specializare, programe de 

ucenicie etc) pentru locuitorii comunei; 

 Lipsa activităţilor de cercetare-

dezvoltare la nivelul comunei. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Parteneriate încheiate între unităţile de 

învăţământ din comună cu diverse 

organizaţii locale (primărie, poliţie, 

dispensar), judeţene (AJOFM Braşov, 

CCD Braşov, teatre, muzee, operatori 

economici) şi teritoriale (GAL Curbura 

Carpaţilor) în vederea derulării unor 

proiecte educaţionale, de incluziune şi de 

orientare profesională pentru elevi, 

precum şi de formare profesională pentru 

personalul didactic, mediatorii şcolari etc; 

 Iniţierea unui proiect de construire a unui 

Centru Social Multifuncţional, cu spaţii 

inclusiv pentru creşă, în care vor 

funcţiona 2 grupe de câte maxim 15 copii 

(aflat în etapa de elaborare a 

documentațiilor tehnico-economice); 

 Posibilitatea dezvoltării programelor 

derulate în vederea scăderii 

absenteismului şi a ratei de abandon 

școlar, prin abordarea unor aspecte 

educaționale (educație remedială, 

 

 Derularea activităţilor didactice 

exclusiv în mediul on-line, în contextul 

evoluţiei pandemiei de coronavirus; 

 Risc pentru cadrele didactice navetiste 

(74%) să nu ajungă la şcoala unde 

lucrează, în anumite circumstanţe 

nefavorabile legate de condiţiile meteo 

sau de transport; 

 Discriminarea socio-educaţională a 

elevilor, pe criterii de gen, etnie, familie 

de provenienţă şi situaţie financiară; 

 Instabilitatea cadrului legislativ a 

sistemului educațional. 
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educație non-formală); 

 Posibilitatea de a dezvolta servicii de 

screening a copiilor cu CES și activități 

suport destinate acestora; 

 Posibilitatea de a dezvolta programe și 

activități de educație parentală, de tip  

„Școala părinților”; 

 Posibilitatea de a introduce în cadrul 

colegiului noi specializări în domeniul 

industrial, astfel pregătirea educațională 

să corespundă, în cât mai mare măsură, 

cu specificul economiei locale; 

 Existenţa fondurilor europene şi a celor 

guvernamentale pentru modernizarea 

infrastucturii şcolare şi achiziţia de dotări 

şi echipamente, inclusiv IT; 

 Oportunităţi de finanţare cu fonduri 

europene (prin POCU) sau alte granturi 

(Erasmus+, Leonardo da Vinci, etc.) 

pentru diferite programe educaţionale (de 

tip „a doua şansă’’, de calificare / 

recalificare / reconversie etc). 
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2. Analiza SWOT a DS 2 „SĂNĂTATE” 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Existenţa a 5 cabinete medicale de 

medicină de familie, 1 cabinet 

stomatologic şi 4 farmacii umane, o parte 

dintre acestea funcţionând în cadrul 

Dispensarului Uman Prejmer ; 

 Existența pe teritoriul comunei a 2 puncte 

de recoltare de analize ale Clinicii 

,,Medlife” Braşov; 

 Existenţa unui cabinet veterinar, a unei 

farmacii veterinare şi a unui centru 

veterinar, cel din urmă funcţionând în 

cadrul Colegiului pentru Agricultură și 

Industrie Alimentară „Țara Bârsei”; 

 Personal medical calificat în cadrul 

unităţilor sanitar-veterinare existente. 

 Numărul insuficient de cabinete 

stomatologice; 

 Personal medical insuficient; 

 Lipsa unui serviciu/ post de ambulanţă; 

 Lipsa ambulatoriilor și serviciilor 

medicale de urgență; 

 Lipsa serviciilor medicale de îngrijire la 

domiciliu; 

 Lipsa echipamentelor moderne din 

unităţile sanitar-veterinare; 

 Lipsa unor servicii medicale pentru 

consultațiile de specialitate în interiorul 

comunei; 

 Lipsa unor servicii pentru informare și 

promovare cu privire la educație 

sanitară; 

 Lipsa unor programe de formare 

profesională pentru ocupația de 

Mediator sanitar; 

 Lipsa unui program de monitorizare și 

control a factorilor de risc pentru 

sănătatea populației locale. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Distanţa mică a locuitorilor comunei faţă 

de clinicile medicale şi furnizorii de 

servicii medicale din municipiul Brașov; 

 Pandemia de coronavirus care duce la: 

permanente modificări de program şi 

de norme de funcţionare a unităţilor 
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 Încurajarea fenomenelor asociative, 

inclusiv a parteneriatelor de tip public-

private pentru dezvoltarea unor noi 

servicii medicale şi existenţa unor 

oprtunităţi de finanţare în acest sens;  

 Posibilitatea dezvoltării unor programe de 

informare și promovare a educației 

sanitare; 

 Posibilitatea dezvoltării unor programe de 

formare profesională cu scopul de a crea 

echipe multidisciplinare de specialiști, 

pentru acordarea de servicii integrate 

socio-medicale, adresate persoanelor și 

grupurilor vulnerabile sau aflate în situații 

de risc; 

 Existenţa unei culturi pentru o alimentaţie 

sănătoasă, prin promovarea şi consumul 

produselor agro-alimentare locale şi 

tradiţionale; 

 Existenţa fondurilor europene şi a celor 

guvernamentale pentru înfiinţarea de 

unităţi sanitare, modernizarea / 

reabilitarea / extinderea celor existente, 

precum şi pentru achiziţia de 

echipamente medicale performante. 

sanitare, la schimbarea regimului de 

acordare a consultaţiilor, precum şi la 

reţinerea oamenilor de a apela la 

serviciile medicale, de teama 

contactului cu personalul medical;  

 Uşoara creştere a ratei de mortalitate şi 

scăderea sporului natural în rândul 

locuitorilor comunei; 

 Lipsa de atractivitate a zonei rurale 

pentru personalul medical calificat; 

 Lipsa de educare a populației pentru 

adoptarea unui stil de viață sănătos, 

constând în evitarea anumitor alimente, 

băuturi, medicamente, practicarea 

mişcării şi sporturilor, în special în aer 

liber etc; 

 Lipsa unui program operaţional special 

dedicat dezvoltării de infrastructură şi 

servicii de sănătate, în perioadele de 

programare 2007-2013 şi 2014-2020; 

 Instabilitatea cadrului legislativ a 

sistemului sanitar. 
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3. Analiza SWOT a DS 3 „SERVICII SOCIALE” 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Existenţa unui compartiment de asistenţă 

socială în cadrul primăriei; 

 Acordarea ajutoarelor sociale şi 

indemnizaţiilor pentru persoanele cu 

venit minim garantat şi pentru susţinerea 

familiilor; 

 Acordarea ajutoarelor sociale pentru 

asistenţi personali pentru persoanele cu 

hanidcap grav; 

 Locuinţe sociale în  cadrul Centrului de 

Găzduire Temporară pentru Adulţi şi în 

cadrul a 2 blocuri de nefamilişti din Lunca 

Câlnicului; 

 Existenţa unui serviciu social public 

acreditat, de tip centre de zi pentru copii 

,,Centrul social de zi pentru copii”; 

 Existenţa unui serviciu social public 

acreditat, de tip centre de zi pentru copii 

,,Centrul social de zi pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă 

pentru adolescenţi”; 

 Existenţa unui serviciu social public 

acreditat, de tip centru de zi pentru 

familie cu copii ,,Centrul social de zi 

pentru consiliere şi sprijin părinţi – copii 

Prejmer”; 

 Existenţa unui serviciu social public 

 Lipsa serviciilor de asistenţă / îngrijire 

la domiciliu, destinate vârstnicilor, 

persoanelor cu dizabilităţi, etc.; 

 Insuficienţa căilor de acces pentru 

persoanele cu handicap; 

 Lipsa unor programe de formare 

profesională pentru ocupația de 

Facilitator dezvoltare comunitară; 

 Insuficienta dezvoltare a serviciilor de 

informare și consiliere psihologică și 

vocațională destinate tinerilor; 

 Insuficienta dezvoltare a serviciilor de 

asistență, suport și acompaniere, 

pentru reglementarea situației locative; 

 Insuficienta dezvoltare a serviciilor 

şi/sau programelor sociale destinate 

unor categorii vulnerabile specifice, 

precum: copiii afectaţi de migraţia 

părinţilor, tinerii NEETs, minorităţile 

etnice, victimele abuzului şi violenţei 

domestice, familiile monoparentale sau 

cele cu mulţi copii, femei însărcinate 

sau lăuze, etc; 

 Insuficiente locuinţe sociale. 
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acreditat, de tip centru de zi pentru 

persoane vârstnice ,,Centrul social de zi 

pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor 

Prejmer”; 

 Existenţa unui serviciu social public 

acreditat, de tip centru rezidenţial pentru 

copii în sistemul de protecție specială 

„Casa de tip familial Peter Pan din cadrul 

Complexului de Servicii Săcele”; 

 Existenţa unui serviciu social privat 

acreditat, de tip centru rezidenţial pentru 

copii în sistemul de protecție specială 

„Casa de tip familial Casa Mea”; 

 Existenţa unui centru de resurse şi sprijin 

comunitar pentru sprijinirea copiilor și 

adolescenților proveniți din familiile 

vulnerabile;  

 Existenţa unui centru rezidenţial pentru 

oferirea serviciilor de asistență şi suport 

pentru tinerii și adulţii cu tulburări din 

spectrul autist, sindrom Down și tulburări 

asociate; 

 Existenta unei asociaţii care oferă 

consiliere şi acţiuni de sprijin pentru 

femeile din comuna Prejmer; 

 Derularea în şcolile şi diferitele centre de 

pe teritoriul comunei a unor proiecte şi 

activităţi sociale, având ca scop: 

reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii 

romilor; prevenirea excluziunii sociale a 
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comunităţilor marginalizate; 

îmbunătăţirea calităţii persoanelor 

vârstnice; prevenirea abandonului şcolar, 

combaterea discriminării, violenţei şi a 

abuzului; 

 Existenţa unor investiţii în infrastuctura 

din domeniul serviciilor sociale. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Încurajarea fenomenelor asociative, 

inclusiv a parteneriatelor de tip public-

private pentru dezvoltarea unor noi 

servicii sociale şi existenţa unor 

oprtunităţi de finanţare în acest sens;  

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea programelor sociale 

destinate unor categorii vulnerabile 

specifice, precum: copiii afectaţi de 

migraţia părinţilor, tinerii NEETs, 

minorităţile etnice, victimele abuzului şi 

violenţei domestice, familiile 

monoparentale sau cele cu mulţi copii, 

femei însărcinate sau lăuze, etc; 

 Posibilitatea dezvoltării unor servicii 

socio-medicale destinate femeilor gravide 

și lăuzelor; 

 Posibilitatea dezvoltării unor programe de 

formare profesională cu scopul de a crea 

echipe multidisciplinare de specialiști, 

pentru acordarea de servicii integrate 

 Eficienţa redusă, pe termen lung, a 

unor servicii şi acţiuni disparate 

adresate persoanelor, familiilor sau 

grupurilor vulnerabile sau aflate în 

situaţii de risc (este necesară o 

abordare integrată a sprijinului, din 

punct de vedere educaţional, medical, 

social, locativ şi ocupaţional); 

 Lipsa unui program operaţional special 

dedicat dezvoltării de infrastructură şi 

servicii sociale, în perioadele de 

programare 2007-2013 şi 2014-2020; 

 Vulnerabilitatea socială a populaţiei 

rurale. 



   327 

     

 

 

socio-medicale, adresate persoanelor, 

familiilor și grupurilor vulnerabile sau 

aflate în situații de risc; 

 Existenţa unui proiect de construire a 

unui Centru Social Multifuncţional, cu 

spaţii inclusiv pentru desfășurarea 

activităților serviciilor de asistență și 

protecție a copiilor, tinerilor și adulților şi 

spaţii destinate ONG-urilor locale (aflat în 

faza de elaborare a documentaţiilor 

tehnico-economice); 

 Existenţa unui proiect al Asociaţiei „Copiii 

de Cristal” pentru amenajarea unui 

Centru Rezidenţial, în care se vor acorda 

servicii de sociale, terapeutice şi 

ocupaţionale destinate persoanelor cu 

tulburări din spectrul autist;  

 Existența politicilor sociale de susținere 

din partea UE şi oportunităţi de finanţare 

în acest sens pentru înfiinţarea / 

modernizarea infrastucturii şi a serviciilor 

oferite. 
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4. Analiza SWOT a DS 4 „ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ” 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Extinderea reţelei de alimentare şi 

distribuţie a apei potabile din Prejmer şi 

Lunca Câlnicului cu o lungime de 

aproximativ 33,3 km, în cadrul 

contractului CL 11, derulat de Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară Brașov, 

prin Operatorul Regional Compania Apa 

Brașov S.A.; 

 Execuţia a 81 de km de rețea de 

alimentare şi distribuție a apei potabile și 

2729 de branșamente, care deservesc 

76% din locuințele de pe teritoriul 

comunei, în cadrul proiectului etapizat 

,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi 

branşamente în comuna Prejmer”; 

 Existenţa Staţiei de epurare modulară, 

pentru preluarea apelor menajere uzate 

din comunele Prejmer, Tărlungeni, 

Budila și Teliu care, în prezent are 

construite modulele 1 (capacitate 20.000 

locuitori) şi 2 (capacitate 16.000 

locuitori); 

 Extinderea reţelei de canalizare a apelor 

menajere din Prejmer şi Lunca 

Câlnicului cu o lungime de aproximativ 

29,2 km, în cadrul contractului CL 11, 

derulat de Asociația de Dezvoltare 

 Aproximativ un sfert din locuinţele de 

pe teritoriul comunei nu sunt branşate 

la reţeaua de distribuţie a apei potabile; 

 Aproximativ 40% din locuinţele de pe 

teritoriul comunei nu sunt branşate la 

reţeaua de canalizare a apelor 

menajere; 

 Insuficienta dezvoltare a rețelei de 

canalizare a apelor pluviale de pe 

teritoriu comunei, fiind realizate doar 

25% din lucrările propuse prin SF-ul 

proiectului etapizat; 

 Insuficienta dezvoltare a rețelei de 

alimentare şi distribuţie energie 

electrică (inclusiv iluminat public) de pe 

teritoriu comunei, fiind realizate doar 

5% din lucrările propuse prin SF-ul 

proiectului etapizat; 

 Aproximativ 30% din străzile localităţii 

Prejmer, 65% din străzile localităţii 

Lunca Câlnicului şi toate străzile din 

localitatea Stupinii Prejmerului nu au 

reţea de distribuţie a gazelor naturale, 

iar lucrările propuse prin SF-ul 

proiectului etapizat nu au fost 

demarate; 

 Insuficienta dezvoltare a sistemului de 
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Intercomunitară Brașov, prin Operatorul 

Regional Compania Apa Brașov S.A.; 

 Execuţia a 88 de km de rețea de 

canalizare a apelor menajere și 2083 de 

branșamente, care deservesc 58% din 

locuințele de pe teritoriul comunei, în 

cadrul proiectului etapizat ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente 

în comuna Prejmer”; 

 Execuţia a aproximativ 25% din lucrările 

aferente obiectului de canalizare a 

apelor pluviale, în cadrul proiectului 

etapizat ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer”; 

 Realizarea unei reţele de iluminat public 

de aproximativ 36 km, cu 1273 stâlpi de 

iluminat  şi 17 puncte de aprindere, în 

cadrul proiectului „Extindere şi 

modernizare iluminat public în condiţii 

de eficienţă energetică”; 

 Existenţa a minim 2 furnizori de servicii 

fixe de comunicaţii (telefonie fixă, 

internet fix şi cablu TV) în fiecare sat 

aparţinător al comunei; 

 Existenţa a 4 furnizori de servicii mobile 

de voce şi transmitere de date în fiecare 

sat aparţinător al comunei, nivelul de 

semnal 2G, 3G, 4G şi 5G fiind bun 

distribuţie a programelor audiovizuale 

de pe teritoriu comunei, nefiind 

demarate lucrările propuse prin SF-ul 

proiectului etapizat; 

 Lipsa unor reţele WiFi pe teritoriul 

comunei. 
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şi/sau foarte bun în fiecare localitate. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Existenţa studiilor de fezabilitate pentru 

obiectele: alimentarea cu apă; 

canalizare şi staţie epurare ape 

menajere; canalizare ape pluviale; 

alimentare şi distribuţie energie electrică 

şi gaze naturale; reţele din fibră optică 

pentru telefonie, radio, TV cablu, 

internet, elaborate în cadrul proiectului 

etapizat ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer”; 

 Execuţia unor lucrări aferente obiectelor: 

alimentarea cu apă; canalizare şi staţie 

epurare ape menajere; canalizare ape 

pluviale; alimentare şi distribuţie energie 

electrică, propuse prin SF-ul proiectului 

etapizat ,,Sistem pachetizat reţele 

utilităţi şi branşamente în comuna 

Prejmer”; 

 Posibilitate de extindere a staţiei de 

epurare, prin construirea modulului 3, 

fără a fi afectată funcționalitatea 

modulelor existente, pentru a atinge 

capacitatea maximă de funcționare de 

60.000 de locuitori echivalenți; 

 Bogata reţea hidrografică de pe teritoriu 

comunei, cu numeroase izvoare şi trei 

acvifere freatice din care se pot realiza 

 Evoluţia accelerată a numărului de 

locuinţe din ultimii ani duce la 

necesitatea dezvoltării şi extinderii 

permanente a reţelelor de utilităţi; 

 Creşterea consumului energetic, ca 

urmare a dezvoltării zonei, poate 

suprasolicita reţelele de alimentare cu 

energie electrică; 

 Capacitatea redusă a bugetelor 

autorităţilor publice locale de a susţine 

implementarea proiectelor mari de 

infrastuctură; 

 Procedura greoaie şi birocraţia 

excesivă în domeniul fondurilor 

externe nerambursabile; 

 Legislaţie în continuă schimbare în 

domeniul documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor / 

proiectelor  de investiții finanțate din 

fonduri publice şi al achiziţiilor publice; 

 Durata mare de derulare a procedurilor 

pentru atribuirea contractelor de 

proiectare şi/sau execuţie lucrări 

aferente obiectivelor / proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

 Lipsa investiţiilor private în anumite 

zone ale comunei din cauza slabei 
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captări de apă; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea, extinderea şi modernizarea 

reţelelor de utilităţi şi realizarea 

branşamentelor (alimentare şi distribuţie 

apă potabilă, energie electrică şi gaze 

naturale şi canalizare menajeră); 

 Oportunităţi de finanţarea pentru 

utilizarea surselor alternative şi/sau 

regenerabile de energie; 

 Asocierea comunei în cadrul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ISO 

Mediu Brașov, care facilitează 

implementarea proiectelor de 

dezvoltare, modernizare şi extindere a 

reţelelor de utilităţi. 

echipări tehnico-edilitare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   332 

     

 

 

5. Analiza SWOT a DS 5 „INFRASTRUCTURĂ ŞI ALTE SERVICII 

PUBLICE” 

 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Consultarea cetăţenilor comunei pe 

probleme de interes local (dezbateri şi 

întâlniri publice, analize de nevoi etc); 

 Transparenţă decizională; 

 Existenţa a 3 compartimente în cadrul 

primăriei, responsabile de administrare 

teritorială şi de investiţii; 

 Existenţa unui serviciu voluntar pentru 

situaţii de urgenţă; 

 Existenţa unui post de poliţie comunală 

şi a serviciilor de pază comunală, care 

asigură ordinea şi siguranţa publică a 

cetăţenilor; 

 Servicii de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate, asigurate 

de operatorul RATBV, în zona 

metropolitană, cu 14 curse zilnice de 

luni până vineri şi 13 curse zilnice în 

weekend; 

 Reduceri şi gratuităţi oferite la tarifele 

de transport rutier public de persoane 

anumitor categorii de călători (elevi, 

persoane cu dizabilităţi, veterani de 

război, pensionari, studenţi); 

 Existenţa a alţi 4 operatori privaţi de 

 Lipsa unui serviciu public comunitar 

local de evidenţă a persoanelor 

(SPCLEP) la nivelul comunei; 

 Mai mult de jumătate din suprafaţa 

comunei nu este înatabulată; 

 Lipsa unui Plan Urbanistic General 

actualizat; 

 Degradarea remizei de pompieri; 

 Lipsa unei reţele de hidranţi de incendiu 

supraterani; 

 Insuficienta dezvoltare a infrastructurii 

rutiere şi pietonale (străzi asfaltate sau 

pietruite, trotuare, rigole, accese 

riverani, marcaje rutiere, semne de 

circulaţie), în special la nivelul satului 

Stupinii Prejmerului; 

 Insuficienta dezvoltare a infrastructurii 

pentru ciclism pe teritoriul comunei; 

 Degradarea permanentă s drumurilor 

asfaltate cauzată de traficul auto intens 

de pe DN 10 şi DN 11 care traversează 

comuna; 

 Drumuri de exploatare agricolă (aprox. 

70 km) degradate. 
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transport rutier, care asigură legătura 

comunei cu alte localităţi şi municipii 

mai îndepărtate; 

 Investiţiile de realizare şi reabilitare a 

staţiilor de călători pe teritoriul comunei; 

 Acces direct la transportul feroviar prin 

intermediul celor 2 gări de pe teritoriul 

comunei; 

 Peste 23 km de drumuri asfaltate; 

 Peste 24 de km de drumuri pietruite; 

 Existenţa trotuarelor pentru peste 17 km 

din reţeaua de drumuri; 

 Existența unei piste de biciclete, cu 2 

sensuri de mers, de aprox. 2,6 km, între 

satul Prejmer și Parcul Industrial; 

 Investițiile realizate în amenajarea și 

reabilitarea stațiilor de călători; 

 Efectuarea lucrărilor de 

hidroamelioarare pe râurile Olt și Negru 

pentru prevenirea inundaţiilor. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Programul Agenției Naționale de 

Cadastru și Publicitate pentru sprijinirea 

întabulării terenurilor; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea, modernizarea şi 

digitalizarea serviciilor publice; 

 Derularea proiectului etapizat ,,Sistem 

pachetizat reţele utilităţi şi branşamente 

 Cantitatea mare de precipitaţii 

specifică zonei şi convergergenţa 

hidrografică din zona Lunca Câlnicului 

pot genera inundaţii şi deteriora 

inclusiv infrastuctura rutieră; 

 Riscul de creștere a ratei de 

infracţionalitate cu efecte negative 

asupra ordinii şi siguranţei publice a 
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în comuna Prejmer”  aflat în derulare, 

care prevede construcţia unor hidranți 

de incendiu supraterani, precum şi 

finalizarea reţelei de canalizare a apelor 

pluviale; 

 Proiecte aflate în derulare, care prevăd 

dezvoltarea şi modernizarea 

infrastucturii rutiere şi pietonale; 

 Posibilitatea extinderii pistei de 

biciclete existentă şi/ sau construirii 

unor noi piste între satele componente 

ale comunei, dar și între comună și alte 

localități învecinate; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea, modernizarea şi extinderea 

infrastructurii rutiere, pietonale şi de 

ciclism; 

 Asocierea comunei în cadrul GAL 

Curbura Carpaţilor şi Asociaţiei 

Metropolitane pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Transportului Public , care 

facilitează obținerea finanţărilor 

nerambursabile şi/sau implementarea 

proiectelor de dezvoltare, modernizare 

şi extindere a infrastructurii de bază. 

cetăţenilor; 

 Evoluţia accelerată a numărului de 

locuinţe din ultimii ani duce la 

necesitatea actualizării permanente a 

documentaţiilor de amenajare 

teritorială, precum şi dezvoltării 

permanente a infrastucturii rutiere şi 

pietonale; 

 Capacitatea redusă a bugetelor 

autorităţilor publice locale de a susţine 

proiectele mari de infrastuctură; 

 Procedura greoaie şi birocraţia 

excesivă în domeniul fondurilor 

externe nerambursabile; 

 Legislaţie în continuă schimbare în 

domeniul documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor / 

proiectelor  de investiții finanțate din 

fonduri publice şi al achiziţiilor publice; 

 Durata mare de derulare a 

procedurilor pentru atribuirea 

contractelor de proiectare şi/sau 

execuţie lucrări aferente obiectivelor / 

proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice. 
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6. Analiza SWOT a DS 6 „AGRICULTURĂ” 

 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Peste trei sferturi din suprafaţa comunei 

Prejmer este reprezentată de terenuri 

agricole; 

 Peste 850 de exploataţii agricole 

cultivate cu cereale şi peste 400 cu 

plante de nutreţ; 

 Peste 900 de exploataţii agricole în care 

sunt crescute păsări, peste 400 în care 

sunt crescute porcine şi peste 250 în 

care sunt crescute bovine; 

 Existenţa a 2 asociaţii de crescători de 

animale pe teritoriul comunei; 

 Existenţa a 5 ferme şi crescătorii de 

peşte pe teritoriul comunei; 

 Existenţa unui centru veterinar în cadrul 

colegiului din comună, care cuprinde o 

clinică veterinară şi o fermă didactică; 

 Existenţa unui târg comunal în satul 

Lunca Câlnicului prin care se oferă un 

spațiu organizat pentru acțiunile de 

vânzare-cumpărare a animalelor și a 

hranei pentru acestea. 

 Lipsa exploataţiilor agricole care deţin 

certificare ecologică sau specii de 

animale crescute ecologic; 

 Insuficiente maşini, echipamente şi 

utilaje agricole rapoarte la numărul 

exploataţiilor; 

 Numărul crescut al persoanelor care 

lucrează în agricultura de subzistenţă şi 

semi-subzistenţă, în gospodării 

individuale; 

 Grad redus de asociere între producători 

şi insuficiente ferme; 

 Lipsa pieţelor agro-alimentare pentru 

comercializarea produselor agricole; 

 Dificultatea comercializării produselor 

agricole pe piaţă ; 

 Lipsa serviciilor de consultanță agricolă. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Soluri favorabile culturilor de cartofi, 

sfeclă de zahăr, cereale, plante de nutreț 

și plante medicinale; 

 Existența inversiunilor de temperatură 

frecvente şi durata îngheţurilor, care 

limitează dezvoltarea şi diversitatea 
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 Numeroasele râuri, pârâuri şi bălţi 

favorabile pisciculturii; 

 Oportunităţi de instruire în domeniile 

agricultură,  industrie alimentară, 

economic şi de comerţ-servicii în cadrul 

colegiului din comună; 

 Oportunităţi de formare a competenţelor 

elevilor referitoare la creşterea, îngriirea 

şi exploatarea animalelor în cadrul 

centrului veterinar al colegiului din 

comună; 

 Acces la aparatura modernă a clinicii 

veterinare din cadrul colegiului pentru 

diagnosticarea, îngrijirea şi vindecarea 

animalelor; 

 Posibilitatea de comercializare a 

surplusului obţinut din produsele 

animale; 

 Facilități pentru crescătorii de animale 

prin intermediul Asociației Complexul 

Didactic Ferma Animalelor Țara Bârsei 

și Asociației Crescătorilor de Animale 

Agro-Zoo; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea exploatațiilor agricole și 

pentru achiziția mașinilor și 

echipamentelor agricole; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

certificarea fermelor, produselor agricole 

şi agroalimentare locale, primare sau 

culturilor agricole; 

 Degradarea calității solurilor / 

suprafețelor agricole sub acțiunea unor 

factori poluatori; 

 Practicarea agriculturii de subzistenţă; 

 Gradul de îmbătrânire a forței de muncă 

care activează în domeniul agricol; 

 Pierderea specificului local, tradiţional al 

produselor, ca urmare a raportului 

deficitar timp-costuri şi industrializării 

procedurilor; 

 Lipsa de atractivitate a joburilor în  

domeniu pentru a fi accesate de către 

persoane tinere; 

 Teama de asociere a producătorilor în 

diferite forme juridice sau grupuri de 

producători; 

 Piedici legislative în domeniul 

comercializării produselor agricole; 

 Procedura greoaie de atragere a 

fondurilor europene pentru activităţile 

agricole. 
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procesate; 

 Oportunităţi pentru practicarea 

agriculturii ecologice şi pentru 

dezvoltarea sectorului de preparare a 

produselor tradiţionale. 
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7. Analiza SWOT a DS 7 „ECONOMIE LOCALĂ ŞI MEDIU DE 

AFACERI” 

 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Segmentul populaţiei active economic 

(20-64 ani) bine reprezentat (64% din 

totalul locuitorilor comunei Prejmer); 

 Procentul scăzut al șomerilor înregistrați 

la AJOFM şi regresia ponderii acestora, 

raportată la populaţia activă (0,4% din 

totalul populaţiei active economic); 

 Evoluţia ponderii salariaţilor, raportată la 

populaţia activă economic, în ultimii ani; 

 Numărul mare de agenți economici care 

activează în comună (381 agenți 

economici); 

 Existenţa Parcul Industrial Prejmer, care 

atrage numeroși investitori, agenţi 

economic şi oferă locuri de muncă; 

 Existenţa specializărilor în domeniile 

agricultură, industrie alimentară şi 

economie-comerţ-servicii în cadrul 

colegiului din comună; 

 Evoluția numărului de locuinţe în ultimii 

ani. 

 

 Regresia stabilirilor şi evoluţia plecărilor 

în şi din comuna Prejmer, în ultimii ani; 

 Procentul ridicat al persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă şi a celor 

inactive (62,6% din totalul populaţiei 

active economic); 

 Slaba dezvoltare a sectorului primar 

(agricultură şi silvicultură) la nivelul 

comunei; 

 Lipsa unei specializări în domeniul 

industrial în cadrul colegiului din comună; 

 Slaba reprezentare a activităților 

economice, în special în satul Stupinii 

Prejmerului; 

 Insuficienta dezvoltare a comerțului pe 

teritoriul comunei; 

 Gradul scăzut de absorbție a fondurilor 

externe nerambursabile și a investițiilor 

străine în interiorul comunei; 

 Insuficienta dezvoltare a rețelelor și 

serviciilor bancare; 

 Posibilităţi reduse de formare şi 

reconversie profesională continuă pentru 

angajaţi, precum şi de consultanţă 
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antreprenorială  pentru potenţialii 

întreprinzători; 

 Lipsa serviciilor de consultanţă pentru 

atragerea fondurilor externe 

nerambursabile şi implementarea cu 

succes a proiectelor. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Zonă cu potenţial economic ridicat, în 

special în domeniile industrial (existenţa 

PIP) şi turistic (patrimoniu natural şi 

cultural bogat); 

 Oportunităţi de dezvoltare şi extindere a 

Parcului Industrial Prejmer; 

 Oportunitatea investiţiilor în îmbutelierea 

apei minerală datorată limpezimii, 

clarităţii și purităţii numeroaselor izvoare; 

 Posibilitatea de diversificare a 

specializărilor colegiului în domeniul 

industrial şi turistic; 

 Posibilitatea încheierii unor parteneriate 

public-private pentru atragerea 

investitorilor şi implementarea unor 

proiecte de investiţii; 

 Oportunități de finanțare cu fonduri 

europene (prin PNDR) pentru înființarea 

și dezvoltarea activităților non-agricole; 

 Oportunităţi de finanţare pentru formare 

antreprenorială, specializare şi/sau 

reconversie profesională; 

 Lipsa corelării pregătirii educaţionale 

formale cu specificul economic al zonei 

şi cu cerinţele pieţei muncii locale; 

 Migrarea forţei de muncă şi în special a 

tinerilor în mediul urban sau chiar peste 

hotare; 

 Lipsa investițiilor private în anumite zone 

ale comunei din cauza infrastructurii de 

bază slab dezvoltate; 

 Birocraţie exesivă pentru înfiinţarea şi 

funcţionarea formelor juridice; 

 Procedura greoaie şi costurile ridicate 

pentru obţinerea diferitelor avize şi 

autorizaţii în domeniul industrial şi 

turistic; 

 Procedura greoaie şi birocraţia excesivă 

în domeniul fondurilor externe 

nerambursabile; 

 Legislaţie în continuă schimbare în ceea 

ce priveşte funcţionarea persoanelor 

juridice, precum şi în domeniul 

implementării proiectelor din fonduri 
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 Oportunităţi de finanţare pentru iniţierea 

unor activităţi indepenedente, 

dezvoltarea mediului de afaceri și 

crearea de noi locuri de muncă. 

externe nerambursabile. 
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8. Analiza SWOT a DS 8 „TURISM” 

 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Bogat patrimoniu natural: 2 situri 

Natura 2000, biodiversitate, reţea 

hidrografică bogată etc; 

 Bogat patrimoniu cultural şi istoric: 

Biserica evanghelică fortificată, cu 

muzeul etnografic din incintă, aflată în 

patrimoniul UNESCO; case săseşti 

vechi; sit rural; lăcaşuri de cult; 

 Numeroase evenimente culturale, 

desfăşurate anual pe teritoriul comunei: 

Fasching - Sărbătoarea clătitelor, Zilele 

Recoltei, Festivalul Internaţional Suflet 

Românesc etc; 

 Numeroase tradiţii şi obiceiuri locale 

româneşti şi săseşti şi practicarea 

meşteşugurilor tradiţionale; 

 Promovarea Bisericii fortificate şi a 

evenimentelor locale culturale prin 

materiale video, reportaje ale 

televiziunilor, în ziarele locale şi pe 

reţelele de socializare on-line; 

 Numeroase locaţii destinate amatorilor 

de sporturi: complexul de echitaţie, 

complexul de karting, aerodromul, bază 

sportivă, păstrăvării etc; 

 Peste 10 unităţi de cazare pe teritoriul 

 Aproximativ jumătate dintre unităţile de 

cazare nu sunt autorizate de Ministerul 

Turismului; 

 Insuficienta promovare turistică a 

comunei d.p.d.v. al tuturor formelor de 

turism ce pot fi practicate (sunt 

promovate biserica fortificată şi 

evenimentele locale culturale, dar nu şi 

resursele favorabile practicării 

turismului sportiv sau a ecoturimului, 

spre exemplu); 

 Insuficienta promovare a unităţilor de 

cazare, a facilităţilor şi a oportunităţilor 

de agrement oferite de acestea; 

 Insuficiente locaţii de agrement şi 

divertisment pe teritoriul comunei 

(piscine, SPA, saune, cabinete de 

masaj, săli de fitness, săli de bowling, 

biliard, cinema etc) 

 Lipsa sau numărul redus al panourilor 

de promovare a obiectivelor turistice şi 

a indicatoarelor turistice amplasate pe 

principalele căi de acces (DN 10 şi DN 

11); 

 Lipsa unui Centru de Informare 

Turistică; 
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comunei, jumătate dintre ele fiind 

clasificate / autorizate de Ministerul 

Turismului; 

 Facilităţi şi oprtunităţi de agrement 

oferite de unităţile de cazare de pe 

teritoriul comunei; 

 Inițiative ale autorităților publice pentru 

valorificarea turismului; 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Creşterea numărului de structuri de 

primire turistică şi a capacităţii acestora 

de cazare, în ultimii 5 ani; 

 Creşterea de 4-5 ori a sosirilor şi 

înnoptărilor turiştilor în unităţile de 

cazare din comuna Prejmer, în ultimii 5 

ani; 

 Apartenenţa comunei la GAL Curbura 

Carpaţilor, care facilitează promovarea 

turistică inter-localităţi şi îşi propune 

dezvoltarea unei identităţi culturale 

comune a zonei, prin evenimente şi 

târguri comune, cu localnici din mai 

multe localităţi; 

 Zonă şi resurse favorabile practicării 

turismului sportiv (pescuit, echitaţie, 

karting, pilotaj, ciclism etc); 

 Zonă şi resurse favorabile practicării 

turismului de agrement şi cultural;  

 Zonă favorabilă practicării 

 Reducerea numărului de evenimente 

culturale şi competiţii sportive organizate 

pe teritoriul comunei, din cauza 

pandemiei de coronavirus;  

 Reducerea circulaţiei turistice din cauza 

pandemiei de coronavirus; 

 Pierderea autenticităţii şi specificului 

zonei rurale din cauza tehnologizării 

intense; 

 Convertirea meşteşugurilor autentice în 

exerciţii artistice;  

 Trendul ascendent în ceea ce priveşte 

exigenţele turiştilor; 

 Riscul degradării patrimoniului de mediu 

din cauza unei exploatări nesustenabile; 

 Degradarea / diminuarea valorii istorice a 

patrimoniului arhitectural şi cultural, ca 

urmare a lipsei de reabilitare sau a 

reabilitării necorespunzătoare;  

 Procedura greoaie şi costurile ridicate 
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agroturismului şi ecoturismului; 

 Iniţiativele autorităţilor publice locale 

pentru înfiinţarea unui Centru de 

Informare Turistică; 

 Posibilitatea de atestare a comunei ca 

stațiune turistică de interes local; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea agroturismului şi 

ecoturismului; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea activităților și serviciilor 

turistice din comună și pentru creșterea 

gradului de vizibilitate a acesteia. 

pentru obţinerea diferitelor avize şi 

autorizaţii în domeniul turistic; 

 Exigenţele legislative în domeniul turistic; 

 Procedura greoaie şi birocraţia excesivă 

pentru accesarea fondurilor externe 

nerambursabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   344 

     

 

 

9. Analiza SWOT a DS 9 „CULTURĂ”  

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Biserica evanghelică fortificată (cetate 

ţărănească), inclusă în patrimoniul 

UNESCO, care este cea mai bine 

păstrată cetate medievală din estul 

Europei;  

 Existenţa unui muzeu etnografic în 

incinta cetăţii; 

 Cea mai veche casă săsească din Ţara 

Bârsei, inclusă în patrimoniul UNESCO; 

 Biserica Ortodoxă ,,Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel” din sec. XVIII; 

 Şcoala românească şi şcoala germană, 

ambele din prima jumătate a sec XIX; 

 Existenţa sitului rural, a alte 4 case şi 4 

lăcaşuri de cult incluse în lista 

monumentelor istorice din comună; 

 Existenţa a 2 cămine culturale şi a unui 

centru cultural multifuncțional; 

 Existența unei biblioteci publice; 

 Multiculturalitate: îmbinarea tradiţiilor 

româneşti cu cele săseşti; 

 Existenţa unor ansambluri folclorice 

care promovează şi duc mai departe, 

atât tradiţiile culturale româneşti, cât şi 

cele săseşti; 

 Diversitatea evenimentelor culturale 

desfășurate anual pe teritoriul comunei 

 Insuficienta promovare culturală a 

zonei; 

 Insuficiente marcaje şi indicatoare 

pentru obiectivele istorice şi culturale 

de pe teritoriul comunei; 

 Insuficienta valorificare a 

meşteşugurilor tradiţionale; 

 Insuficiente biblioteci pe teritoriul 

comunei; 

 Insuficiente investiţii în reabilitare şi 

modernizarea monumentelor istorice şi 

culturale din comună; 

 Insuficiente capele şi case reci; 

 Lipsa unui compartiment specializat în 

domeniul cultural în cadrul primăriei; 
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(Fasching, Zilele Recoltei, Zilele 

comunei, festivaluri de muzică, baluri, 

obiceiuri de iarnă, primăvară etc); 

 Organizarea atelierelor pentru meşterii 

populari şi a evenimentelor de 

promovare a produselor alimentare 

tradiţionale; 

 Promovarea evenimentelor culturale în 

cadrul mass-mediei locale, în special în 

mediul on-line; 

 Existenţa dotărilor pentru activităţile 

culturale şi de agrement (chişcuri lemn, 

pavilioane pliabile, corturi, seturi de 

mese şi bănci); 

 Implicarea activă a populaţiei în 

evenimentele culturale desfăşurate. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Potențialul de reactivare a valorilor 

tradiţional-culturale, prin desfășurarea 

unor evenimente atractive; 

 Valorificarea potențialului economic al 

meşteşugurilor şi produselor alimentare 

tradiționale, în cadrul evenimentelor 

desfăşurate; 

 Încurajarea fenomenelor asociative, 

inclusiv a parteneriatelor de tip public-

private pentru dezvoltarea unei 

identităţi culturale comune a zonei 

Carpaţilor de Curbură: evenimente 

 Tehnologizarea a dus la scăderea 

interesului populaţiei față pentru valorile 

şi evenimentele tradiţionale şi culturale; 

 Degradarea / diminuarea valorii istorice a 

patrimoniului arhitectural şi cultural, ca 

urmare a lipsei de reabilitare sau a 

reabilitării necorespunzătoare. 
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comune, târguri cu localnici din mai 

multe localităţi, promovarea turistică 

inter-localităţi etc; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

reabilitarea / modernizarea infrastucturii 

din domeniul cultural (monumente şi 

instituţii culturale) şi achiziţia dotărilor 

necesare; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

promovarea şi derularea activităţilor şi 

evenimentelor culturale, în vederea 

păstrării valorilor culturale şi tradiţiilor 

autentice din această zonă 
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10. Analiza SWOT a DS 10 „SPORT ŞI PROTECŢIA MEDIULUI” 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Cadru natural favorabil practicării 

sporturilor şi activităţilor de agrement în 

aer liber; 

 Existenţa terenurilor şi sălilor de sport în 

cele 2 şcoli şi în colegiul din comună, 

dintre care un teren din cadrul colegiului 

omologat; 

 Existenţa unei baze sportive, cu 2 

terenuri de fotbal cu tribune, 1 teren de 

handbal, vestiare, băi şi saună; 

 Pistă de biciclete de 2,6 km, cu 2 

sensuri, amenajată pe marginea DN 10, 

între satul Prejmer şi Parcul Industrial; 

 Complexul 163 Plopi, care adăposteşte 

peste 140 de cai, incluzând şi 1 

pensiune umană şi 1 pensiune cabalină, 

pentru iubitorii de echitaţie şi competiţii 

ecvestre; 

 Complexul Prejmer Circuit pentru 

iubitorii de karting şi alte sporturi cu 

motor; 

 Cursuri speciale pentru îmbunătăţirea 

tehnicilor de conducere şi cursuri de 

piloţi de curse pentru copii, organizate în 

cadrul Complexului Prejmer Circuit; 

 Aerodromul de la Prejmer pentru 

amatorii de aviaţie, în cadrul căruia se 

 Insuficiente piste de biciclete; 

 Insuficiente terenuri, săli şi resurse de 

sport; 

 Lipsa pistelor de alergare; 

 Lipsa bazinelor de înot; 

 Insuficienta valorificare a mediului 

natural pentru practicarea sporturilor 

în aer liber; 

 Insuficienta protejare a ariilor naturale 

declarate Sit Natura 2000; 

 Traficul auto intens care afectează 

calitatea aerului; 

 Poluarea cauzată de utilizarea 

îngrășămintelor chimice și arderea 

resturilor vegetale în cadrul 

activităţilor agricole, care generează 

nitraţi; 

 Poluarea cauzată de compuşii chimici 

rezultați din procesele tehnologice 

care au loc în Parcul Industrial 

Prejmer; 

 Calitatea apelor afectată de 

depozitarea şi evacuarea neconformă 

a diferitelor tipuri de deşeuri; 

 Insuficiente echipamente şi dotări în 

cadrul servicului public de salubrizare 



   348 

     

 

 

organizează cursuri de pilotaj şi se pot 

practica zboruri de agrement; 

 Numeroase parcuri, spaţii verzi, terenuri 

de joacă, zone pietonale şi de agrement 

pe teritoriul comunei; 

 Numeroase terenuri de joacă recent 

înfiinţate sau modernizate şi un skate 

park, dotate cu echipamente de joacă, 

agrement şi sport; 

 Existenţa unui club sportiv de fotbal; 

 Diverse manifestări şi competiţii sportive 

organizate pe teritoriul comunei: fotbal, 

karting, drift, echitaţie  

 Biodiversitate, numeroase specii de 

plante și animale ocrotite prin lege şi 

reţea hidrografică bogată („satul cu o 

mie de izvoare”); 

 Existenţa a 2 arii naturale protejate, 

declarate situri Natura 2000: ,,Pădurea 

și mlaștinile eutrofe de la Prejmer” şi 

,,Oltul Superior”; 

 Implementarea unui proiect de control 

integrat al poluării cu nutrienţi, în cadrul 

căruia a fost construită o platformă 

betonată pentru depozitarea deşeurilor 

zootehnice; 

 Mai multe acţiuni de plantare a puieţilor; 

 Existența unei stații de tratare a apelor 

uzate, care reduce semnificativ poluarea 

apelor de suprafață și a pânzei freatice; 
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 Colectarea selectivă a deşeurilor pe 

teritoriul comunei; 

 Existenţa unei staţii de transfer şi 

sortare a deşeurilor; 

 Existența utilajelor şi echipamentelor 

pentru producerea biocompostului. 

OPORTUNITĂȚI: AMENINȚĂRI: 

 Posibilitatea extinderii pistei de biciclete 

existentă şi/ sau construirii unor noi piste 

între satele componente ale comunei, 

dar și între comună și alte localități 

învecinate; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

dezvoltarea şi dotarea infrastructurii 

sportive; 

 Reţeaua hidrografică bogată favorizează 

acvacultura şi pescuitul; 

 Încurajarea fenomenelor asociative, 

inclusiv a parteneriatelor de tip public-

private pentru reducerea poluării și 

protejarea mediului înconjurător; 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

extinderea Staţiei de epurare (modulul 

3); 

 Oportunităţi de finanţare pentru 

modernizarea şi dotarea Staţiei de 

transfer şi sortare deşeuri.  

 Tehnologizarea duce la o pierdere a 

interesului faţă de importanţa mişcării, a 

sportului şi a unui stil de viaţă sănătos; 

 Riscul degradării patrimoniului de mediu 

din cauza unei exploatări nesustenabile; 

 Dispariţia speciilor protejate de floră şi 

faună; 

 Lipsa implementării codului bunelor 

practici agricole; 

 Industrializarea zonei şi proximitatea 

faţă de Parcul Industrial Prejmer care 

afectează calitatea aerului prin diverşi 

compuşii chimici rezultați din procesele 

tehnologice. 
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1. Contextul european, naţional, regional şi judeţean al Strategiei 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer are rolul de a canaliza 

toate forţele care acţionează la nivel local în vederea îndeplinirii unui scop comun, dat de 

viziunea de dezvoltare a comunei, care să fie, totodată, corelat cu obiectivele altor 

strategii şi programe relevante la nivel european, naţional, regional şi judeţean.   

 

1.1. Contextul european 

 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer, s-a 

ţinut cont de următoarele 4 obiective de politică (OP) ale Uniunii Europene pentru 

perioada 2021-2027 202: 

 OP 1 ,,O Europă mai inteligentă”, respectiv, de următoarele priorităţi de investiţie 

naţionale: 

 Creşterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru societatea 

românească; 

 Consolidarea competitivităţii economiei româneşti; 

 Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a acestora; 

 OP 2 ,,O Europă mai verde”, respectiv, de următoarele priorităţi de investiţie 

naţionale: 

 Managementul inundaţiilor şi reducerea impactului acestora şi ale celorlalte 

fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 

climatice asupra populaţiei, proprietății și mediului; 

 Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă (reabilitarea și 

construcţia de stații de tratare, transport și distribuire a apei destinate consumului 

uman) şi apă uzată (construirea și reabilitarea reţelelor de canalizare şi 

                                            
202 https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/   

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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construirea/reabilitarea/ modernizare (treaptă terțiară) a stațiilor de epurare a 

apelor uzate care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile 

în aglomerări mai mari de 5.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 

10.000 l.e.), inclusiv prin consolidarea suplimentară și extinderea operatorilor 

regionali; 

 Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv 

îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a 

crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea 

de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în Planul 

național de gestionare a deșeurilor și PJGDuri; 

 Măsuri şi investiţii în infrastuctura verde; 

 Implementarea măsurilor care vizează creşterea calităţii aerului; 

 Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Promovarea energiei din surse regenerabile; 

 OP 4 ,,O Europă mai socială”, respectiv, de următoarele priorităţi de investiţie 

naţionale: 

 Actualizarea şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele 

pieţei muncii; 

 Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de consiliere, sprijin, 

acompaniere și tendințele manifestate pe piața muncii; 

 Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și combaterea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii; 

 Consolidarea participării populaţiei în procesul de învățare pe tot parcursul vieții şi 

de reconvesie profesională pentru facilitarea tranzițiilor şi a mobilităţii de pe piața 

muncii; 

 Noi abordări în furnizarea de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor 

grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilitati, șomeri 

de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, migranți etc.) prin pachete de servicii 

personalizate și adaptate nevoilor; 
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 Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a 

economiei sociale; 

 OP 5 ,,O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”, respectiv, de următoarele priorităţi 

de investiţie naţionale: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la 

nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și 

inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

 Investitii in infrastructurile de sprijinire a afaceri, în vederea creării de noi companii, 

creșterea ratei de supraviețuire a întreprinderilor inovative; 

 Digitalizarea serviciilor publice la nivel local; 

 Investitii in infrastructura educationale, sociala, sanatate, incluziune, ocupare. 

 

1.2. Contextul naţional 

 

Prin obiectivele, măsurile şi investiţiile propuse, Strategia de Dezvoltare Durabilă 

Locală a comunei Prejmer contribuie la realizarea obiectivelor şi priorităţilor următoarelor 

strategii şi programe naţionale: 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030 203 – contribuind la realizarea următoarelor obiective naţionale pentru anul 2030: 

 Obiectivul naţional în domeniul schimbărilor climatice: Alinierea la 

performanţele medii ale UE privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; 

îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de 

seră în concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare existente şi 

implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice; 

 Obiectivul naţional în domeniul producţiei şi consumului durabile: Apropierea 

de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările membre UE din punctul de vedere 

al producţiei şi consumului durabile; 

                                            
203 http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-

12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf   

http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-12_dezvoltare_durabila_snddfinalromana2008.pdf
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 Obiectivul naţional în domeniul  conservării şi gestionării resurselor naturale: 

Apropierea semnificativă de performanţele de mediu ale celorlalte state membre 

UE din acel an; 

 Obiectivul naţional în domeniul sănătăţii publice: Alinierea deplină la nivelul de 

performanţă, inclusiv sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte 

state membre ale uE; 

 Obiectivul naţional în domeniul incluziunii sociale, demografiei şi migraţiei: 

Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE în 

privinţa coeziunii sociale şi calităţii serviciilor sociale; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 204 – contribuind 

la realizarea următoarelor 12 din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) 

stabilite în Agenda 2030 a ONU: 

 ODD 1. Fără sărăcie, vizând reducerea numărului de persoane care trăiesc sub 

pragul de sărăcie, stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de 

muncă, dezvoltarea sistemului de protecție și asistență socială. 

 ODD 2. Foamete zero, vizând dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și 

competitiv pentru îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în 

mediul rural apropiate de cele din mediul urban, promovarea producției autohtone 

și ecologice și valorificarea produselor tradiționale și montane cu valoare 

adăugată. 

 ODD 3. Sănătate şi bunăstare, vizând reducerea ratei mortalității materne și 

infantile, diminuarea incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, 

respectiv prevenirea și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale. 

 ODD 4. Educaţie de calitate, vizând accesul tuturor copiilor la educație timpurie, 

învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate 

relevante și efi ciente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care 

dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de 

muncă decente și antreprenoriatul. 

                                            
204https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-

Rom%C3%A2niei-2030.pdf  

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
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 ODD  6. Apă curată şi sanitaţie, vizând creșterea calității vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii de apă și canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la 

cerințele și standardele UE privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, 

deșeurilor și creșterea eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele. 

 ODD 7. Energie curată şi la preţuri accesibile, vizând asigurarea accesului 

tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern. 

 ODD 8. Muncă decentă şi creştere economică, urmărind susținerea creșterii 

economice pe cap de locuitor și susținerea sectoarelor productive şi diversificarea 

produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de muncă decente, 

antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, modernizarea 

tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, inclusiv 

pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de 

valoare egală, accesul la finanțare, precum şi susţinerea turismului durabil, care 

creează locuri de muncă şi promovează diversitatea culturală, produsele locale şi 

respectul pentru tradiţii şi mediul în care trăim. 

 ODD 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură, vizând dezvoltarea infrastructurii 

calitative, fiabile, sigure și durabile, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor mici și mijloci în lanțuri valorice și 

pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor 

pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin adoptarea tehnologiilor și proceselor 

industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifice și colaborarea cu 

mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale, 

încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare. 

 ODD 12. Consum şi producţie responsabile, vizând creșterea productivități 

resurselor, reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, 

de consumuri la toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea 

companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind 

durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor durabile 

de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de 

viață în armonie cu natura. 
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 ODD 13. Acţiune climatică, vizând combaterea pericolelor legate de schimbările 

climatice și dezastrele naturale prin integrarea măsurilor de diminuare și de 

adaptare la schimbările climatice și dezastrele naturale atât în strategiile cât și în 

politicile naționale și în planificarea și creșterea nivelului de educație și 

conștientizare privind schimbările climatice. 

 ODD 15. Viaţa terestră, susţinând conservarea și utilizarea durabilă a 

ecosistemelor terestre, managementul durabil al pădurilor, combaterea 

deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a terenurilor 

afectate de deșertificare, secetă și inundații, dezvoltarea infrastructurii verzi, 

conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea conservării ecosistemelor 

montane, gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea defrişărilor abuzive şi a 

tăierilor rase, tranziţia către o economie circulară. 

 ODD 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente, vizând dezvoltarea capitalui social, 

promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea 

semnificativă a tuturor formelor de violență, reducerea semnificativă a corupției, 

dezvoltarea instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea 

procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la 

toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale. 

 Cadrul strategic naţional pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar 

şi a spaţiului rural românesc (CSNR) în perioada 2014 - 2020 – 2030 205 - contribuie 

la dezvoltarea următoarelor priorităţi, conform reformei Politicii Agricole Comune 

(PAC): 

 P2: Asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaţiului rural, prin 

investiţii publice, public-private sau private în lucrări de infrastructură de protecţie şi 

echipare a teritoriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidro-ameliorative de protecţie, 

perdele de protecţie, împădurirea terenurilor degradate şi defrişate, sporirea 

gradului de acoperire verde a teritoriului etc.); 

                                            
205 Cadrul Strategic Naţional Rural (CSNR) 2014-2020-2030: 

http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0701-02StrategieCadrulNationalRural.pdf  

http://www.acad.ro/forumuri/doc2013/d0701-02StrategieCadrulNationalRural.pdf
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 P3: Conservarea şi protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul, 

biodiversitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor naturale agricole, în primul rând a 

solului, conservarea biodiversității, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor 

schimbărilor climatice; 

 P4: Consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea 

generală a activităţilor agricultorilor; 

 P5: Stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale comerciale de tip 

european prin restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de subzistenţă; 

 P6: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole, extinderea IMM-

urilor rurale agroalimentare şi nonagricole şi creşterea gradului de ocupare a 

populaţiei rurale, prin angajarea şi stabilizarea în rural, cu preponderenţă a 

populaţiei rurale active tinere; 

 P8: Restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe; 

 Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SNOFM) 2021-2027  206 – 

contribuind la realizarea următoarelor obiective specifice: 

 OS 1. Integrarea durabilă pe piaţa muncii a forţei de muncă disponibile; 

 OS 2. Creşterea gradului de valorificare a potenţialului economic al tinerilor 

(inclusiv NEETs); 

 OS 4. Consolidarea sistemului de formare profesională a adulţilor pentru o mai 

bună conectare la cerinţele pieţei muncii; 

 Strategia privind Digitalizarea Educaţiei din România 2021-2027 207 – contribuind 

la dezvoltarea următoarelor axe prioritare: 

 Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor şi studenţilor; 

 Curriculum şcolar pentru meserii emergente; 

 Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice pentru educaţia digitală; 

 Infrastuctură şi resurse tehnologice digitale; 

 Conectivitate.  

                                            
206 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/Proiect_SNOFM_2021-
2027.pdf   

207 https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/Proiect_SNOFM_2021-2027.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/Proiect_SNOFM_2021-2027.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
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1.3. Contextul regional 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer contribuie la 

dezvoltarea următoarelor priorităţi strategice din cadrul Strategiei de Dezvoltare a 

Regiunii Centru 2021-2027 208: 

 Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale în vederea 

cooperării la nivel microregional; 

 Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastucturii de transport regional; 

 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică 

inteligentă; 

 Îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi relevanţei ofertei educaţionale, a serviciilor şi 

accesului la educaţie la toate nivelurile; 

 Sprijinirea măsurilor active de ocupare şi modernizarea pieţei muncii; 

 Creşterea accesului şi îmbunătăţirea serviciilor acordate persoanelor aparţinând 

grupurilor vulnerabile; 

 Extinderea şi modernizarea infrastucturii de sănătate, creşterea accesului şi 

îmbunătăţirea serviciilor de sănătate; 

 Creşterea calităţii mediului înconjurător; 

 Creşterea eficienţei utilizării energiei şi altor resurse materiale; 

 Protejarea şi conservarea biodiversităţii regionale; 

 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea riscurilor naturale; 

 Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 

valorificarea patrimoniului turistic natural; 

 Modenrizarea şi extinderea infrastucturii regionale de cazare şi de agrement şi 

îmbunătăţirea serviciilor specifice; 

                                            
208 Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027: http://www.adrcentru.ro/wp-

content/uploads/2020/12/4.-Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-2021-2027.pdf  

http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2020/12/4.-Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-2021-2027.pdf
http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2020/12/4.-Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-2021-2027.pdf
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 Eficientizarea sectorului agroalimentar şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 

fermierilor; 

 Creşterea activităţii economice şi diversificarea activităţilor economice în localităţile 

rurale; 

 Îmbunătăţirea infrastucturii tehnico-edilitare a localităţilor rurale; 

 Dezvoltarea infrastucturii sociale, cultural-recreative şi susţinerea dezvoltării 

comunitare. 

 

1.4. Contextul judeţean 

 

Direcţiile de acţiune ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei 

Prejmer sunt corelate cu următoarele 6 direcţii principale de dezvoltare din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare a judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030 209: 

 D1: Dezvoltarea infrastucturii judeţului şi a localităţilor; 

 D2: Dezvoltarea turismului; 

 D3: Consolidarea şi dezvoltarea economiei judeţene; 

 D5: Îmbunătăţirea sistemelor de management sectorial de mediu; 

 D6: Creşterea calităţii capitalului social uman; 

 D7: Dezvoltarea rurală – agricultura, sursă alternativă de venituri. 

 

 

 

                                            
209 Strategia de Dezvoltare a judeţului Braşov orizonturi 2013-2020-2030: 

http://addjb.ro/uploads/proiecte/SDJBV/Documente/ADDJB_Strategia.pdf  

http://addjb.ro/uploads/proiecte/SDJBV/Documente/ADDJB_Strategia.pdf
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2. Viziunea, scopul şi obiectivele strategice de dezvoltare durabilă 

locală 

 

2.1. Viziunea, principiile şi scopul dezvoltării durabile locale 

  

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PREJMER: 

Dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a spaţiului rural din comuna Prejmer, 

având la bază consolidarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia, 

concomitent cu dezvoltarea şi gestionarea eficientă, inteligentă şi sustenabilă  a 

resurselor umane, naturale şi materiale existente. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Prejmer trasează, în perspectivă, imaginea unui 

spaţiu rural curat şi autentic, dar, totodată, modern şi atractiv pentru localnici, investitori şi 

turişti, asigurând un permanent echilibru între o dezirabilă creştere economică, implicit, a 

bunăstării comunităţii locale şi o gestionare sustenabilă a elementelor mediului natural şi 

cultural din acest spaţiu. 

 

PRINCIPIILE DE DEZVOLTARE: 

Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer utilizează o serie de 

principii care urmăresc organizarea obiectivelor strategice şi a măsurilor şi investiţiilor 

propuse într-un mecanism de dezvoltare dinamic şi sustenabil, corelat cu realitatea 

socio-economică a teritoriului şi cu nevoile şi interesele locuitorilor acestuia: 

 Principiul dezvoltării durabile: orice investiţie trebuie făcută în acord cu mediul 

înconjurător şi în spiritul păstrării moştenirii culturale, astfel încât să existe un 

permanent echilibru între componentele sociale, economice, ecologice şi culturale, 

urmărind asigurarea resurselor pentru generaţiile viitoare; 
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 Principiul dezvoltării inteligente: prin obiectivele, măsurile şi investiţiile propuse, 

Strategia asigură promovarea educaţiei, a formării profesionale continue, a 

dezvoltării spiritului antreprenorial, a competitivităţii economice şi a utilizării TIC şi 

tehnologiilor moderne; 

 Principiul dezvoltării incluzive: Strategia promovează incluziunea socială, 

egalitatea de şanse şi gen, combaterea discriminării şi reducerea sărăciei; 

 Principiul dezvoltării sinergice: Strategia asigură intercorelarea obiectivelor, 

măsurilor şi investiţiilor din cele 10 domenii strategice pentru asigurarea unei 

dezvoltări unitare a comunei Prejmer, precum şi complementaritatea acestora cu 

alte strategii relevante la nivel european, naţional, regional şi local. 

Pornind de la viziunea şi principiile de dezvoltare şi având la bază analiza 

diagnostic a comunei Prejmer (Capitolul I. Prezentarea comunei Prejmer) şi analiza 

de nevoi a locuitorilor (Capitolul II. Rezultatele analizelor de nevoi ale locuitorilor 

comunei Prejmer), concretizate în analizele SWOT (Capitolul III. Analizele SWOT ale 

celor 10 domenii strategice de dezvoltare), au fost formulate scopul şi obiectivele 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a Comunei Prejmer pentru perioada 2021-2026. 

 

SCOPUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ LOCALĂ A COMUNEI: 

Creşterea atractivităţii comunei Prejmer, în perioada 2021-2026, atât pentru 

locuitorii săi, cât şi pentru potenţialii investitori şi turişti, cu ajutorul unor investiţii 

unitare şi sinergice în infrastuctura de bază, economia locală şi serviciile oferite 

populaţiei, în echilibru cu o gestionare sustenabilă a elementelor mediului natural 

şi cultural.  

 

2.2. Obiectivele strategice de dezvoltare durabilă locală 

În vederea atingerii scopului Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei 

Prejmer şi ţinând cont de punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările detaliate în 
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Analizele SWOT (Capitolul III. Analizele SWOT ale celor 10 domenii strategice de 

dezvoltare), pentru perioada 2021-2026, sunt propuse următoarele 10 Obiective 

strategice (OS), câte unul pentru fiecare domeniu strategic de dezvoltare: 

 OS 1: Creşterea atractivităţii şi performanţei sistemului educaţional din comuna 

Prejmer, la nivelul infrastucturii de învăţământ, dotărilor, resurselor umane şi 

programelor şcolare şi extracurriculare oferite, în vederea asigurării accesului 

nediscriminatoriu, la o educaţie de calitate, a tuturor  copiilor şi tinerilor, precum şi 

diminuării riscului de abandon școlar şi excluziune socială a celor care provin din medii 

dezavantajate din punct de vedere socio-economic; 

 OS 2: Îmbunătăţirea accesului locuitorilor comunei Prejmer la sistemul de sănătate, în 

condiţii de egalitate, în sensul dezvoltării şi modernizării infrastucturii sanitare şi 

asigurării unui personal competent în cadrul acesteia, în vederea furnizării unor servicii 

medicale de calitate, adaptate nevoilor populaţiei; 

 OS 3: Creşterea atractivităţii şi performanţei sistemului de servicii sociale din comuna 

Prejmer, atât la nivelul infrastucturii, dotării şi resurselor, cât şi la nivelul calităţii şi 

diversităţii serviciilor furnizate, în vederea susţinerii persoanelor, familiilor şi grupurilor 

vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, pentru asigurarea egalitaţii de şanse şi 

promovarea incluziunii sociale a tuturor locuitorilor; 

 OS 4: Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea tuturor reţelelor publice de utilităţi de 

pe teritoriul comunei Prejmer, inclusiv în sensul creşterii utilizării surselor alternative 

şi/sau regenerabile de energie, în scopul creşterii confortului cetăţenilor şi a 

atractivităţii teritoriale, corelată cu o utilizare raţională, eficientă şi sustenabilă a 

resurselor; 

 OS 5: Digitalizarea instituţiilor publice şi extinderea permanentă a infrastucturii rutiere 

şi pietonale din comuna Prejmer, în scopul asigurării unor servicii de calitate pentru 

cetăţeni, creşterii confortului şi mobilităţii acestora, diminuării fenomenului migraţional 

din spaţiul rural, precum şi atragerii turiştilor şi investitorilor privaţi în teritoriu; 

 OS 6: Dezvoltarea unui model sustenabil şi ecologic de exploatare, producţie şi 

consum agricol în comuna Prejmer, în contextul conservării mediului natural, 

combaterii efectelor negative ale schimbărilor climatice şi dezvoltării producţiei agricole 
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şi agro-alimentare organice, în vederea creşterii calităţii şi competitivităţii acestui 

sector, ca aport la dezvoltarea economică a comunei; 

 OS 7: Dezvoltarea inteligentă, incluzivă şi sustenabilă a economiei locale din comuna 

Prejmer, în sensul promovării iniţiativelor antreprenoriale şi atragerii fondurilor externe 

nerambursabile şi a investitorilor străini pentru sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri, în scopul creşterii ratei de ocupare şi a nivelului de trai pentru locuitorii 

comunei şi asigurării unei coeziuni socio-ocupaţionale şi teritoriale a comunităţii; 

 OS 8: Creşterea atractivităţii comunei Prejmer ca destinaţie prielnică practicării mai 

multor forme de turism (de agrement, cultural, sportiv, agroturism şi ecoturism), în 

sensul valorificării potenţialului turistic, extinderii şi modernizării infrastucturii turistice şi 

dezvoltării de servicii turistice, cu adoptarea de practici prietenoase cu mediul 

înconjurător,  în vederea creşterii competitivităţii acestui sector şi a contribuţiei 

acestuia la dezvoltarea economiei locale; 

 OS 9: Conservarea şi valorificarea responsabilă a patrimoniului istoric şi cultural din 

comuna Prejmer, atât cu respectarea principiilor legate de identitatea locală, 

moştenirea culturală şi valorile tradiţionale, cât şi a celor legate de interculturalitate şi 

diversitate socio-culturală; 

 OS 10: Protecţia mediului şi resurselor naturale de pe teritoriul comunei Prejmer, astfel 

încât să devină cât mai nealterate şi favorabile dezvoltării sectorului sportiv şi 

practicării sporturilor, cu consecinţe pozitive asupra îmbunătăţirii stării de sănătate şi 

calităţii vieţii locuitorilor. 

 

2.3. Complementaritatea obiectivelor cu alte strategii şi programe relevante 

Obiectivele strategice din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a 

comunei Prejmer din judeţul Braşov, stabilite pentru perioada 2021-2026, au un caracter 

sinergic, sunt în acord cu viziunea de dezvoltare a comunei şi, totodată, contribuie la 

realizarea unor obiective şi priorităţi din cadrul altor strategii şi programe relevante pe 

plan judeţean, regional, naţional şi european, fiind, aşadar, complementare cu acestea:  
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Tabelul 47. Contribuţia obiectivelor strategice din cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă Locală a comunei Prejmer la realizarea unor obiective şi priorităţi din cadrul altor 

strategii şi programe relevante 

OS din 

SDDL 

Prejmer 

Obiective şi priorităţile strategiilor / programelor 

relevante la care contribuie OS din SDDL Prejmer 

Denumirea 

strategiilor / 

programelor 

relevante 

Nivelul de 

relevanţă 

OS 1 

 Prioritatea de actualizare şi adaptare a ofertei de 

educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţei 

muncii din cadrul OP 4 ,,O Europă mai socială”; 

 Prioritatea de corelare dintre nevoile elevilor şi 

studenţilor, serviciile de consiliere, sprijin, acompaniere 

şi tendinţele manifestate pe piaţa muncii din cadrul OP 

4 ,,O Europă mai socială”; 

 Prioritatea de proiectare şi furnizare a unor servicii 

suport pentru prevenirea şi combaterea abandonului 

şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii din cadrul OP 4 ,,O 

Europă mai socială”; 

 Prioritatea de consolidare a participării populaţiei în 

procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de 

reconversie profesională pentru facilitarea tranziţiilor şi a 

mobilităţii de pe piaţa muncii din cadrul OP 4 ,,O Europă 

mai socială”; 

 Prioritatea de investiţii în infrastuctura educaţională, 

socială, sănătate, incluziune, ocupare din cadrul OP 

5 ,,O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 ODD 4. Educaţie de calitate; 
Strategia 

Naţională 
Naţional 
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pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

 OS 4. Consolidarea sistemului de formare profesională 

a adulţilor pentru o mai bună conectare la cerinţele 

pieţei muncii; 

SNOFM 2021-

2027 
Naţional 

 Axa prioritară privind dezvoltarea competenţelor digitale 

ale elevilor şi studenţilor; 

 Axa prioritară privind curriculumul şcolar pentru meserii 

emergente; 

 Axa prioritară privind formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor didactice pentru educaţia digitală; 

 Axele prioritare privind infrastuctura şi resursele 

tehnologice digitale şi conectivitatea; 

Strategia 

privind 

Digitalizarea 

Eucaţiei din 

România 2021-

2027 

 

 Prioritatea strategică de îmbunătăţire a calităţii, 

eficacităţii şi relevanţei ofertei educaţionale, a serviciilor 

şi accesului la educaţie la toate nivelurile; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

 Direcţia de dezvoltare 6 de creştere a calităţii capitalului 

social uman; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

OS 2 

 Prioritatea de investiţii în infrastuctura educaţională, 

socială, sănătate, incluziune, ocupare din cadrul OP 

5 ,,O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 
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 Obiectivul naţional pentru anul 2030 în domeniul 

sănătăţii publice; 

Strategia 

Naţională pt. 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 

Orizonturi 

Naţional 

 ODD 3. Sănătate şi bunăstare; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Prioritatea strategică de extindere şi modernizare a 

infrastucturii de sănătate, creşterea accesului şi 

îmbunătăţirea serviciilor de sănătate; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

OS 3 

 Prioritatea de investiţii în infrastuctura educaţională, 

socială, sănătate, incluziune, ocupare din cadrul OP 

5 ,,O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 ODD 1. Fără sărăcie; 

 ODD 2. Foamete zero; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Obiectivul naţional pentru anul 2030 în domeniul 

incluziunii sociale, demografiei şi migraţiei; 

Strategia 

Naţională pt. 

Dezvoltare 

Durabilă a 

Naţional 
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României 

Orizonturi 

 Prioritatea 8 de restrângere a zonelor rurale 

defavorizate şi a sărăciei rurale severe; 

CSNR 2014-

2020-2030 
Naţional 

 Prioritatea strategică de creştere a accesului şi 

îmbunătăţire a serviciilor acordate persoanelor 

aparţinând grupurilor vulnerabile; 

 Prioritatea strategică de dezvoltare a infrastucturii 

sociale, cultural-recreative şi susţinerea dezvoltării 

comunitare; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

OS 4 

 Prioritatea de continuare a acţiunilor integrate de 

dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată din cadrul 

OP 2 ,,O Europă mai verde”; 

 Priorităţile de promovare a eficienţei energetice şi a 

energiei din surse regenerabile din cadrul OP 2 ,,O 

Europă mai verde”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 ODD 6. Apă curată şi sanitaţie; 

 ODD 7. Energie curată şi la preţuri accesibile; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Prioritatea 2 de asigurare a echilibrului ecologic durabil 

pe termen lung al spaţiului rural, prin investiţii în lucrări 

de infrastuctură de protecţie şi echipare a teritoriului; 

CSNR 2014-

2020-2030 
Naţional 

 Prioritatea strategică de creştere a energiei şi altor 

resurse materiale; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

Regional 
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 Prioritatea strategică de îmbunătăţire a infrastucturii 

tehnico-edilitare a localităţilor rurale; 

2021-2027 

 Direcţia de dezvoltare 1 de dezvoltare a infrastucturii 

localităţilor; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

OS 5 

 Prioritatea de creştere a gradului de digitalizare a 

serviciilor publice din cadrul OP 1 ,,O Europă mai 

inteligentă”; 

 Prioritatea de management al inundaţiilor şi reducerea 

impactului acestora şi ale celorlalte fenomene naturale 

asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările 

climatice asupra populaţiei, proprietății și mediului din 

cadrul OP 2 ,,O Europă mai verde”; 

 Prioritatea de digitalizare a serviciilor publice la nivel 

local din cadrul OP 5 ,,O Europă mai apropiată de 

cetăţenii săi”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 ODD 16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Prioritatea strategică de întărire a capacităţii 

administrative a autorităţilor publice locale în vederea 

cooperării la nivel microregional; 

 Prioritatea strategică de extindere, reabilitare şi 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 
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modernizare a infrastucturii de transport regional; 

 Direcţia de dezvoltare 1 de dezvoltare a infrastucturii 

localităţilor; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

OS 6 

 Obiectivul naţional pentru anul 2030 în domeniul 

producţiei şi consumului durabile; 

Strategia 

Naţională pt. 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 

Orizonturi 

Naţional 

 ODD 12. Consum şi producţie responsabile; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Prioritatea 4 de consolidare a exploataţiilor agricole, 

modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea generală a 

activităţilor agricultorilor; 

 Prioritatea 5 de stimulare a formării exploataţiilor 

agricole privat-familiale comerciale de tip european prin 

restrângerea treptată a exploataţiilor agricole de 

subzistenţă; 

 Prioritatea 6 de dezvoltare teritorială echilibrată a 

economiei rurale agricole, extinderea IMM-urilor 

agroalimentare şi nonagricole şi creşterea gradului de 

ocupare a populaţiei rurale; 

CSNR 2014-

2020-2030 
Naţional 
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 Prioritatea strategică de eficientizare a sectorului 

agroalimentar şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 

fermierilor; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

 Direcţia de dezvoltare 7 de dezvoltare a agriculturii, ca 

sursă alternativă de venituri; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

OS 7 

 Prioritatea de consolidare a competitivităţii economiei 

româneşti din cadrul OP 1 ,,O Europă mai inteligentă”; 

 Prioritatea de sprijinirea creării de noi companii şi 

creşterea ratei de supravieţuire a acestora din cadrul OP 

1 ,,O Europă mai inteligentă”; 

 Prioritatea de promovare a spiritului antreprenorial, 

sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale şi a economiei 

sociale din cadrul OP 4 ,,O Europă mai socială”; 

 Prioritatea de investiţii în infrastucturile de sprijinire a 

afacerilor, în vederea creării de noi companii şi creşterii 

ratei de supravieţuire a întreprinderilor inovative din 

cadrul OP 5 ,,O Europă mai apropiată de cetăţenii săi”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 ODD 8. Muncă decentă şi creştere economică; 

 ODD 9. Industrie, inovaţie şi infrastuctură; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 OS 1. Integrarea durabilă pe piaţa muncii a forţei de SNOFM 2021- Naţional 
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muncă disponibile; 

 OS 2. Creşterea gradului de valorificare a potenţialului 

economic al tinerilor; 

2027 

 Prioritatea strategică de promovare a unui mediu de 

afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică 

inteligentă; 

 Prioritatea strategică de sprijinre a măsurilor active de 

ocupare şi modernizare a pieţei muncii; 

 Prioritatea strategică de creştere şi diversificare a 

activităţilor economice în localităţile rurale; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

 Direcţia de dezvoltare 3 de consolidare şi dezvoltare a 

economiei judeţene; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

OS 8 

 Prioritatea de consolidare a competitivităţii economiei 

româneşti din cadrul OP 1 ,,O Europă mai inteligentă”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 Prioritatea strategică de modernizare şi extindere a 

infrastucturii regionale de cazare şi de agrement şi 

îmbunătăţirea serviciilor specifice; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

 Direcţia de dezvoltare 2 de dezvoltare a turismului; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 
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OS 9 

 Prioritatea strategică de conservare, restaurare şi 

punere în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 

valorificarea patrimoniului turistic natural; 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Regiunii Centru 

2021-2027 

Regional 

OS 10 

 Prioritatea de îmbunătăţire şi extindere a sistemelor de 

gestionare a deşeurilor pentru a creşte reutilizarea şi 

reciclarea din cadrul OP 2 ,,O Europă mai verde”; 

 Priorităţile de investiţii în infrastuctura verde şi de măsuri 

care vizează creşterea calităţii aerului din cadrul OP 

2 ,,O europă mai verde”; 

Obiectivele de 

Politică ale UE 
European 

 Obiectivul naţional pentru anul 2030 în domeniul 

schimbărilor climatice; 

 Obiectivul naţional pentru anul 2030 în domeniul 

conservării şi gestionării resurselor naturale; 

Strategia 

Naţională pt. 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 

Orizonturi 

Naţional 

 ODD 13. Acţiune climatică; 

 ODD 15. Viaţa terestră; 

Strategia 

Naţională 

pentru 

Dezvoltare 

Durabilă a 

României 2030 

Naţional 

 Prioritatea 3 de conservare şi protejare a resurselor 

naturale regenerabile şi utilizarea durabilă a resurselor 

naturale agricole, conservarea biodiversităţii, atenuarea 

efectelor schimărilor climatice; 

CSNR 2014-

2020-2030 
Naţional 

 Prioritatea strategică de creştere a calităţii mediului 
Strategia de 

Dezvoltare a 
Regional 
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înconjurător; 

 Prioritatea strategică de protejare şi conservare a 

biodiversităţii regionale; 

 Prioritatea strategică de diminuare a efectelor 

schimbărilor climatice şi prevenirea riscurilor naturale 

Regiunii Centru 

2021-2027 

 Direcţia de dezvoltare 5 de îmbunătăţire a sistemelor de 

management sectorial de mediu. 

Strategia de 

Dezvoltare a 

judeţului 

Braşov 

Orizonturi 

Judeţean 

 

3. Măsurile şi investiţiile propuse pentru dezvoltarea celor 10 DS 

 

Pentru îndeplinirea fiecăruia dintre cele 10 obiective strategice, sunt propuse o 

serie de măsuri şi investiţii, pentru perioada 2021-2026, care vor duce la o dezvoltare 

durabilă a celor 10 domenii strategice. Măsurile şi investiţiile propuse ţin cont de Analiza 

diagnostic prezentată în capitolul I, de Analiza de nevoi prezentată în capitolul II şi de 

Analizele SWOT ale celor 10 domenii, prezentate în capitolul III, sunt în acord cu 

Viziunea de dezvoltare a comunei şi conduc la îndeplinirea obiectivelor strategice şi a 

scopului acestei Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer. 

Întrucât unul dintre principiile pe care este construită prezenta Strategie este cel al 

dezvoltării sinergice, măsurile şi investiţiile propuse în cadrul unui anumit domeniu 

strategic de dezvoltare (DS) conduc, în plan principal, la dezvoltarea domeniului respectiv 

şi îndeplinirea obiectivului aferent acestuia, dar, totodată, în plan secundar, contribuie şi 

la dezvoltarea anumitor elemente din cadrul altor domenii strategice, şi, respectiv, la 

îndeplinirea obiectivelor strategice aferente acelora.  
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3.1. Dezvoltarea DS 1 „EDUCAŢIE” 

Dezvoltarea domeniului strategic 1 ,,EDUCAŢIE’’ este prevăzută de obiectivul 

strategic 1 ,,Creşterea atractivităţii şi performanţei sistemului educaţional din 

comuna Prejmer, la nivelul infrastucturii de învăţământ, dotărilor, resurselor umane 

şi programelor şcolare şi extracurriculare oferite, în vederea asigurării accesului 

nediscriminatoriu, la o educaţie de calitate, a tuturor  copiilor şi tinerilor, precum şi 

diminuării riscului de abandon școlar şi excluziune socială a celor care provin din 

medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 1, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

1.1. Înfiinţarea şi acreditarea de creşe, care să ofere servicii de educaţie timpurie 

antepreşcolară, cu grupe cu program normal şi prelungit, în Prejmer şi Lunca 

Câlnicului sat; 

1.2. Extinderea numărului de grupe cu program prelungit la nivelul unităţilor de 

învăţământ preşcolar de pe teritoriul comunei Prejmer; 

1.3. Dezvoltarea unor programe de tip after-school în unităţile de învăţământ gimnazial 

de pe teritoriul comunei; 

1.4. Înfiinţarea unui campus şcolar în cartierul ,,La Stejari”, care să cuprindă: creşă, 

grădiniţă cu program prelungit, şcoală cu program after-school, centru cultural 

pentru copii etc; 

1.5. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii de învăţământ de pe teritoriul comunei 

Prejmer şi echiparea unităţilor cu dotări şi resurse materiale noi şi performante; 

1.6. Sprijinirea participării copiilor din comuna Prejmer la învăţământul general 

obligatoriu, în special a celor care provin din grupuri vulnerabile sau aflate în situaţii 

de risc; 

1.7. Sprijnirea participării cadrelor didactice din comuna Prejmer la programe de formare 

continuă, inclusiv în domeniul TIC, în vederea derulării activităţilor didactice în 

mediul online; 
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1.8. Dezvoltarea unor programe/măsuri integrate pentru atragerea şi menţinerea cadrelor 

didactice calificate în comuna Prejmer: construire locuinţe, decontare transport, 

oportunităţi de formare profesională etc.; 

1.9. Colaborarea inter-instituţională şi/sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru dezvoltarea şi organizarea, cu regularitate, a unor programe speciale de 

învăţământ pentru elevii cu CES (cerinţe educaţionale speciale), pentru combaterea 

abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii şi de tip ,,a doua şansă”; 

1.10.  Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru îmbunătăţirea nivelului de 

competenţe cheie ale tinerilor NEETs (neither in employment nor in education and 

training) cu vârste între 15 şi 34 ani din comuna Prejmer, pentru dobândirea unor 

experienţe profesionale şi obţinerea unui loc de muncă de către aceştia; 

1.11.  Dezvoltarea unor programe de educaţie nonformală pentru copiii şi tinerii din 

comuna Prejmer, care să cuprindă inclusiv activităţi de socializare şi petrecere a 

timpului în aer liber; 

1.12.  Dezvoltarea unor programe de educaţie parentală (,,Şcoala părinţilor”) pe teritoriul 

comunei Prejmer; 

1.13.  Colaborarea inter-instituţională şi/sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei comunei Prejmer la programe de 

calificare/recalificare, specializare sau de ucenicie, în vederea obţinerii unor 

competenţe/specializări/calificări, corelate cu actualele cerinţe ale pieţei muncii; 

1.14.  Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei 

pentru tinerii şi adulţii din comuna Prejmer; 

1.15.  Promovarea şi sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare la nivelul comunei. 

 

3.2. Dezvoltarea DS 2 „SĂNĂTATE” 

Dezvoltarea domeniului strategic 2 ,,SĂNĂTATE” este prevăzută de 

obiectivul strategic 2 ,,Îmbunătăţirea accesului locuitorilor comunei Prejmer la 

sistemul de sănătate, în condiţii de egalitate, în sensul dezvoltării şi modernizării 

infrastucturii sanitare şi asigurării unui personal competent în cadrul acesteia, în 

vederea furnizării unor servicii medicale de calitate, adaptate nevoilor populaţiei”. 
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Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 2, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

2.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii sanitar-veterinare de pe teritoriul comunei 

Prejmer şi dotarea unităţilor cu echipamente noi şi performante; 

2.2. Asigurarea consumabilelor şi medicamentelor în toate unităţile sanitar-veterinare de 

pe teritoriul comunei Prejmer; 

2.3. Înfiinţarea unui serviciu / post de ambulanţă în comuna Prejmer; 

2.4. Înfiinţarea unui punct de urgenţă pe teritoriul comunei Prejmer, pentru acordarea 

primului ajutor; 

2.5. Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării unor investiţii private în domeniul medical, 

stomatologic şi farmaceutic, atât în ceea ce priveşte infrastuctura, cât şi serviciile 

oferite locuitorilor comunei Prejmer; 

2.6. Sprijinirea înfiinţării unui Centru Medical privat pe teritoriul comunei Prejmer; 

2.7. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru dezvoltarea unor servicii 

medicale de îngrijire la domiciliu pentru locuitorii comunei Prejmer; 

2.8. Dezvoltarea unor programe/măsuri integrate pentru atragerea cadrelor medicale 

specilizate în comună: construire locuinţe, decontare transport, decontarea 

părticipării la cursurile de specialitate etc; 

2.9. Crearea unui protocol de colaborare cu unităţile sanitare şi cu personalul medical din 

municipiul Braşov pentru îmbunătăţirea accesului locuitorilor comunei Prejmer la 

serviciile medicale de specialitate, de urgenţă şi de imagistică medicală; 

2.10.  Colaborarea inter-instituţională şi/sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru crearea unei echipe multidisciplinare de specialiști şi pentru subvenţionarea 

unor servicii integrate educaţionale, medicale şi sociale, adresate persoanelor şi 

grupurilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, în vederea creşterii calităţii vieţii şi 

incluziunii sociale a acestora; 

2.11.  Colaborarea inter-instituţională şi/sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru implementarea unui program de informare a populaţiei comunei Prejmer cu 

privire la educaţia sanitară, precum şi de monitorizare și control a factorilor de risc 

pentru sănătatea acesteia. 
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3.3. Dezvoltarea DS 3 „SERVICII SOCIALE” 

Dezvoltarea domeniului strategic 3 ,,SERVICII SOCIALE’’ este prevăzută de 

obiectivul strategic 3 ,,Creşterea atractivităţii şi performanţei sistemului de servicii 

sociale din comuna Prejmer, atât la nivelul infrastucturii, dotării şi resurselor, cât şi 

la nivelul calităţii şi diversităţii serviciilor furnizate, în vederea susţinerii 

persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, pentru 

asigurarea egalitaţii de şanse şi promovarea incluziunii sociale a tuturor 

locuitorilor”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 3, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

3.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii în care are loc furnizarea serviciilor 

sociale de pe teritoriul comunei Prejmer, amenajarea unităţilor şi achiziţia de dotări 

şi resurse performante în cadrul acestora; 

3.2. Înfiinţarea unui call-center pentru urgenţele în domeniul socio-medical (violenţă 

domestică; abuz de alcool, stupefiante, narcotice; agresiune sexuală; episoade 

demenţă persoane vârstnice etc); 

3.3. Sprijinirea investiţiilor, acţiunilor şi proiectelor ONG-urilor în domeniul serviciilor 

sociale pe teritoriul comunei Prejmer, atât la nivelul infrastucturii, cât şi a serviciilor 

furnizate, inclusiv prin parteneriatele public-private; 

3.4. Sprijinirea enitităţilor publice sau private în procesul acreditării ca furnizori de servicii 

sociale sau în procesul licenţierii serviciilor sociale furnizate; 

3.5. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru dezvoltarea unor servicii de 

asistenţă / îngrijire la domiciliu destinate vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi sau 

handicap etc; 

3.6. Îmbunătăţirea accesibilităţii persoanelor cu handicap în instituţiile publice, culturale, 

sportive şi în mijloacele de transport în comun, prin înfiinţarea unor noi căi de acces 

şi îmbunătăţirea celor existente; 

3.7. Construirea de noi locuinţe sociale; 
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3.8. Colaborarea inter-instituţională şi / sau crearea unor parteneriate public-private 

pentru dezvoltarea unor servicii de asistență, suport și acompaniere, pentru 

reglementarea situației locative a unor locuitori ai comunei Prejmer; 

3.9. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru implementarea unor programe sociale destinate unor categorii vulnerabile 

specifice, precum: copiii instituţionalizaţi, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, familiile 

monoparentale sau cele cu mulţi copii, copiii aflaţi în risc de abandon şcolar, tinerii 

NEETs, persoanele care au părăsit timpuriu şcoala, minorităţile etnice, persoanele 

cu dizabilităţi, persoanele vârstnice; victimele abuzului şi violenţei domestice, 

adolescentele şi femeile însărcinate sau lăuze, etc; 

3.10.  Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea surselor de finanţare pentru 

sprijinul material şi financiar acordat persoanelor vulnerabile şi/sau cu dificultăţi 

materiale, prin: locuinţe sociale, ajutoare de hrană, subvenţii pentru plata utilităţilor, 

materiale şcolare pentru copii, acces gratuit la anumite servicii şi resurse 

educaţionale, medicale, sociale, de transport, etc 

3.11.  Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru implementarea unor programe de informare a populaţiei comunei Prejmer cu 

privire la: drepturile fundamentale ale copiilor şi familiilor; prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării copiilor; prevenirea riscului de abandon şcolar şi excluziune socio-

profesională a tinerilor; prevenirea abuzului şi violenţei domestice, la locul de 

muncă, la şcoală (inclusiv fenomenul de cyber-bullying); prevenirea riscului de 

excluziune socială a persoanelor vârstnice etc. 

 

3.4. Dezvoltarea DS 4 „ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ” 

Dezvoltarea domeniului strategic 4 ,,ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ’’ este 

prevăzută de obiectivul strategic 4 ,,Dezvoltarea, extinderea şi modernizarea 

tuturor reţelelor publice de utilităţi de pe teritoriul comunei Prejmer, inclusiv în 

sensul creşterii utilizării surselor alternative şi/sau regenerabile de energie, în 

scopul creşterii confortului cetăţenilor şi a atractivităţii teritoriale, corelată cu o 

utilizare raţională, eficientă şi sustenabilă a resurselor”. 
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Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 4, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

4.1. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer, responsabilă de 

atragerea fondurilor externe nerambursabile şi implementarea cu succes a 

proiectelor pentru dezvoltarea, extinderea şi/sau modernizarea reţelelor publice de 

utilităţi de pe teritoriul comunei; 

4.2. Crearea unor parteneriate public-private pentru planificarea, implementarea şi 

monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul echipării tehnico-edilitare a 

comunei; 

4.3. Extinderea reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile şi realizarea 

branşamentelor pentru toţi consumatorii de pe teritoriul comunei Prejmer (inclusiv 

cartierul ,,La Stejari”); 

4.4. Extinderea reţelei de canalizare a apelor menajere şi realizarea branşamentelor 

pentru toţi consumatorii de pe teritoriul comunei Prejmer (inclusiv cartierul ,,La 

Stejari”); 

4.5. Realizarea tuturor lucrărilor propuse pentru obiectul de canalizare a apelor pluviale 

în cadrul studiului de fezabilitate aferent proiectului etapizat ,,Sistem pachetizat 

reţele utilităţi şi branşamente în comuna Prejmer” şi, după caz, actualizarea 

documentaţiilor pentru acest obiect de investiţie; 

4.6. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare şi distribuţie a energiei electrice, 

inclusiv asigurarea unui nivel optim de tensiune şi realizarea branşamentelor pentru 

pentru toţi consumatorii de pe teritoriul comunei Prejmer (inclusiv cartierul ,,La 

Stejari”); 

4.7. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public de pe teritoriul comunei; 

4.8. Creşterea utilizării surselor alternative şi/sau regenerabile de energie, atât pentru 

alimentarea şi distribuţia energiei, cât şi pentru iluminatul public; 

4.9. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare şi distribuţie a gazelor naturale şi 

realizarea branşamentelor pentru pentru toţi consumatorii de pe teritoriul comunei 

Prejmer (inclusiv cartierul ,,La Stejari”); 

4.10.  Îngroparea tuturor reţelelor de utilităţi publice de pe teritoriul comunei Prejmer; 
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4.11.  Înfiinţarea unor reţele WiFi şi puncte de acces în locaţiile intens circulate de pe 

teritoriul comunei Prejmer (ex. primărie, şcoli etc); 

4.12.  Atragerea surselor de finanţare pentru dezvoltarea, extinderea şi/sau modernizarea 

reţelelor publice de utilităţi de pe teritoriul comunei Prejmer. 

 

3.5. Dezvoltarea DS 5 „INFRASTRUCTURĂ ŞI SERVICII PUBLICE” 

Dezvoltarea domeniului strategic 5 ,,INFRASTUCTURĂ ŞI SERVICII 

PUBLICE’’ este prevăzută de obiectivul strategic 5 ,,Digitalizarea instituţiilor 

publice şi extinderea permanentă a infrastucturii rutiere şi pietonale din comuna 

Prejmer, în scopul asigurării unor servicii de calitate pentru cetăţeni, creşterii 

confortului şi mobilităţii acestora, diminuării fenomenului migraţional din spaţiul 

rural, precum şi atragerii turiştilor şi investitorilor privaţi în teritoriu”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 5, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

5.1. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer, responsabilă de 

atragerea fondurilor externe nerambursabile şi implementarea cu succes a 

proiectelor pentru modernizarea şi/sau extinderea infrastucturii rutiere şi pietonale a 

comunei; 

5.2. Îmbunătăţirea performanţelor administrative şi a capacităţii de cooperare între 

diferite compartimente din cadrul primăriei (ex. fonduri europene – achiziţii publice – 

investiţii – urbanism), inclusiv prin crearea unor grupuri de lucru la nivelul fiecărui 

obiectiv / proiect de investiţie; 

5.3. Crearea unor parteneriate public-private pentru planificarea, implementarea şi 

monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul infrastucturii; 

5.4. Digitalizarea instituţiilor publice de pe teritoriul comunei Prejmer (primărie, şcoli) şi 

modernizarea serviciilor oferite cetăţenilor, inclusiv prin mijloace TIC, cu dezvoltarea 

comunicării prin mijloace electronice şi/sau prin intermediul unor platforme digitale; 

5.5. Înfiinţarea unui serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor (SPCLEP) 

la nivelul comunei Prejmer; 
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5.6. Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Prejmer; 

5.7. Realizarea unui cadastru sistematic la nivelul comunei Prejmer; 

5.8. Asigurarea funcţionării optime a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, prin 

reabilitarea remizei de pompieri şi achiziţionarea mijloacelor de transport şi altor 

echipamente necesare; 

5.9. Îmbunătăţirea permanentă a serviciilor de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate; 

5.10.  Extinderea amenajării, reabilitării şi modernizării infrastucturii rutiere de pe teritoriul 

comunei Prejmer (asfaltare, pietruire, marcaje rutiere, semne de circulaţie, 

intersecţii, poduri, parcări etc); 

5.11.  Întreţinerea şi reabilitarea tuturor drumurilor de exploatare agricolă de pe teritoriul 

comunei Prejmer; 

5.12.  Extinderea amenajării şi modernizării infrastucturii pietonale de pe teritoriul comunei 

Prejmer (trotuare, rigole, podeţe, accese gospodării etc); 

5.13.  Îmbunătăţirea infrastucturii pistelor de biciclete pe întreg teritoriul comunei Prejmer, 

care să asigure legăturile între Prejmer, Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului, 

precum şi continuarea pisei existente spre municipiul Braşov; 

5.14.  Dezvoltarea infrastucturii rutiere, pietonale şi a pistelor de biciclete în cartierul ,,La 

Stejari” din Prejmer; 

5.15.  Reabilitarea podului de peste râul Olt, pod care face legătura cu comuna Hărman; 

5.16.  Atragerea fondurilor europene pentru extinderea amenajării şi modernizării 

infrastucturii rutiere, pietonale şi de ciclism de pe teritoriul comunei Prejmer. 

 

3.6. Dezvoltarea DS 6 „AGRICULTURĂ” 

Dezvoltarea domeniului strategic 6 ,,AGRICULTURĂ’’ este prevăzută de 

obiectivul strategic 6 ,,Dezvoltarea unui model sustenabil şi ecologic de exploatare, 

producţie şi consum agricol în comuna Prejmer, în contextul conservării mediului 

natural, combaterii efectelor negative ale schimbărilor climatice şi dezvoltării 

producţiei agricole şi agro-alimentare organice, în vederea creşterii calităţii şi 

competitivităţii acestui sector, ca aport la dezvoltarea economică a comunei”. 
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Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 6, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

6.1. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

practicarea agiculturii ecologice, în vederea unei gestionări tehnologice și 

economice eficiente la nivelul exploataţiilor, cu adoptarea de practici prietenoase cu 

mediul; 

6.2. Sprijinirea activităţilor de exploatare agricolă sustenabilă, inclusiv prin achiziţia 

echipamentelor şi utilajelor agricole moderne performante; 

6.3. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

dezvoltarea competenţelor fermierilor şi micilor procesatori în sectoarele agricole, 

agro-alimentare şi forestiere; 

6.4. Organizarea şi derularea unor activităţi de informare, consiliere, consultanţă agricolă 

şi / sau cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea unui sector agricol competitiv şi 

sustenabil la nivelul comunei Prejmer, inclusiv prin implicarea inginerilor agricoli în 

slujba comunităţii; 

6.5. Sprijinirea iniţiativelor de certificare a produselor agricole şi agro-alimentare, prin 

aderarea la scheme de calitate; 

6.6. Înfiinţarea unei pieţe agro-alimentare pe teritoriul comunei Prejmer, în vederea 

comercializării produselor agricole şi agro-alimentare de către producători, atât în 

aer liber, cât şi în hale; 

6.7. Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării formelor asociative, grupurilor de producători şi 

fermelor (atât a celor nou înfiinţate, cât şi a celor existente); 

6.8. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

dezvoltarea unor branduri locale / regionale ale produselor agricole şi agro-

alimentare organice; 

6.9. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

în vederea realizării unor lanţuri scurte agro-alimentare şi strategii comune de 

marketing, pentru promovarea produselor agricole şi agro-alimentare locale; 

6.10.  Realizarea conformităţii cu standardele europene în domeniul agriculturii. 
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3.7. Dezvoltarea DS 7 „ECONOMIE LOCALĂ ŞI MEDIU DE AFACERI” 

Dezvoltarea domeniului strategic 7 ,,ECONOMIE LOCALĂ ŞI MEDIU DE 

AFACERI’’ este prevăzută de obiectivul strategic 7 ,,Dezvoltarea inteligentă, 

incluzivă şi sustenabilă a economiei locale din comuna Prejmer, în sensul 

promovării iniţiativelor antreprenoriale şi atragerii fondurilor externe 

nerambursabile şi a investitorilor străini pentru sprijinirea dezvoltării mediului de 

afaceri, în scopul creşterii ratei de ocupare şi a nivelului de trai pentru locuitorii 

comunei şi asigurării unei coeziuni socio-ocupaţionale şi teritoriale a comunităţii”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 7, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

7.1. Elaborarea unui studiu pentru analiza situaţiei economiei locale şi a mediului de 

afaceri din comuna Prejmer şi iniţierea unui pachet de măsuri în baza acestuia; 

7.2. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer care să ofere servicii 

de informare, consultanţă şi asistenţă în domeniul atragerii fondurilor externe 

nerambursabile şi implementarea cu succes a proiectelor; 

7.3. Crearea unui centru de afaceri şi/sau a unei echipe de specialişti care să ofere 

servicii de informare, consultanţă şi asistenţă cu privire la: înfiinţarea formelor 

juridice, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor şi posibilităţile de investiţii în comuna 

Prejmer; 

7.4. Colaborarea inter-instituţională pentru sprijinirea diversificării domeniilor de 

specializare din cadrul colegiului din comună şi adaptării curriculei de formare a 

acestuia la specificul economic al zonei şi cu cerinţele pieţei muncii locale; 

7.5. Colaborarea intre-instituţională şi / sau crearea unor parteneriate public-private 

pentru dezvoltarea unor programe de ucenicie şi/sau formare la locul de muncă (on-

the-job training) pentru tinerii absolvenţi în cadrul firmelor existente pe teritoriul 

comunei şi în Parcul Indsutrial Prejmer; 
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7.6. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale, respectiv, a înfiinţării de noi micro-

întreprinderi şi întreprinderi mici pentru crearea de noi locuri de muncă pentru 

locuitorii comunei; 

7.7. Cooperarea inter-instituţională pentru dezvoltarea unui pachet de măsuri cu beneficii 

pentru agenţii economici care angajează următoarele categorii de locuitori ai 

comunei Prejmer: tineri, femei, persoane implicate în agricultura de subzistenţă sau 

persoane care provin din grupuri vulnerabile; 

7.8. Crearea unor parteneriate public-private pentru sprijinirea extinderii şi dezvoltării 

Parcului Industrial Prejmer; 

7.9. Crearea unor parteneriate public-private şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile în vederea atragerii investitorilor, implementării unor proiecte de 

investiţii, precum şi dezvoltării mediului de afaceri, îndeosebi în domeniul industrial 

şi turistic; 

7.10.  Sprijinirea iniţiativelor bazate pe utilizarea surselor regenerabile de energie;  

7.11.  Sprijinirea şi promovarea activităţilor structurilor asociative (ONG-uri, Grupul de 

Acţiune Locală şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, din care comuna 

Prejmer face parte, structuri care contribuie la consolidarea economiei locale şi la 

creşterea competitivităţii acesteia; 

7.12.  Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru implementarea unor programe socio-ocupaţionale şi antreprenoriale, 

destinate tinerilor şi locuitorilor comunei care provin din grupuri vulnerabile. 

 

3.8. Dezvoltarea DS 8 „TURISM” 

Dezvoltarea domeniului strategic 8 ,,TURISM’’ este prevăzută de obiectivul 

strategic 8 ,,Creşterea atractivităţii comunei Prejmer ca destinaţie prielnică 

practicării mai multor forme de turism (de agrement, cultural, sportiv, agroturism şi 

ecoturism), în sensul valorificării potenţialului turistic, extinderii şi modernizării 

infrastucturii turistice şi dezvoltării de servicii turistice, cu adoptarea de practici 

prietenoase cu mediul înconjurător,  în vederea creşterii competitivităţii acestui 

sector şi a contribuţiei acestuia la dezvoltarea economiei locale”. 
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Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 8, este propusă realizarea următoarelor 

măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

8.1. Elaborarea unui studiu cu privire la potenţialul de dezvoltare turistică a comunei, din 

perspectiva practicării diferitele forme de turism 

8.2. Sprijinire agenţilor economici care deţin unităţi de cazare neclasificate pentru 

autorizarea acestora; 

8.3. Sprijinirea iniţiativelor pentru înfiinţarea de structuri turistice de cazare şi de 

alimentaţie, precum şi pentru modernizarea celor existente, care să ofere servicii 

integrate de cazare, masă, relaxare şi agrement; 

8.4. Promovarea adecvată şi unitară a potenţialului turistic al comunei pentru practicarea 

mai multor forme de turism (de agrement, cultural, sportiv, agroturism şi ecoturism); 

8.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de vizitare a obiectivelor turistice din comună, inclusiv prin 

semnalizarea adecvată a acestora; 

8.6. Înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică şi asigurarea calităţii serviciilor oferite 

în cadrul acestuia; 

8.7. Atestarea comunei Prejmer ca staţiune turistică de interes local; 

8.8. Investiţii în dezvoltarea infrastucturii şi a serviciilor de agrement, pentru diferite 

categorii de turişti; 

8.9. Crearea unor parteneriate public-private şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru amenajarea unor zone autorizate pentru camping / cazare în 

natură; 

8.10.  Sprijinirea amenajării gospodăriilor locale la unităţi agro-turistice; 

8.11.  Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

practicarea agroturismului şi ecoturismului 
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3.9. Dezvoltarea DS 9 ,,CULTURĂ’’ 

Dezvoltarea domeniului strategic 9 ,,CULTURĂ’’ este prevăzută de obiectivul 

strategic 9 ,,Conservarea şi valorificarea responsabilă a patrimoniului istoric şi 

cultural din comuna Prejmer, atât cu respectarea principiilor legate de identitatea 

locală, moştenirea culturală şi valorile tradiţionale, cât şi a celor legate de 

interculturalitate şi diversitate socio-culturală”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 9, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

9.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii din domeniul cultural (monumente şi 

instituţii culturale), amenajarea spaţiilor şi achiziţia dotărilor necesare; 

9.2. Îmbunătăţirea măsurilor de semnalizare a tuturor obiectivelor istorice şi culturale de 

pe teritoriul comunei Prejmer; 

9.3. Dezvoltarea unui aşezământ cultural, destinat meşteşugurilor, tradiţiilor şi 

obiceiurilor populare, cu organizarea unor expoziţii periodice; 

9.4. Colaborarea inter-instituţională pentru amenajarea şi modernizarea Bisericii 

evanghelice fortificate (iluminat pe timp de noapte, proiecţii de lumini etc); 

9.5. Investiţii pentru construirea şi dotarea unei biblioteci comunale, în vederea utilizării 

acesteia de către locuitorii comunei; 

9.6. Organizarea unui centru de documentare şi informare în cadrul bibliotecii comunale, 

atragerea sponsorizărilor cu cărţi şi alte resurse culturale 

9.7. Construirea de capele şi case reci pe teritoriul comunei Prejmer; 

9.8. Sprijinirea investiţiilor, acţiunilor şi proiectelor culturale pe teritoriul comunei Prejmer, 

iniţiate de instituţii şi organizaţii culturale, atât la nivelul infrastucturii, cât şi a 

evenimentelor derulate, inclusiv prin acorduri inter-instituţionale sau parteneriatele 

public-private; 

9.9. Colaborarea inter-instituţională pentru dezvoltarea unei identităţi culturale comune a 

zonei Carpaţilor de Curbură: evenimente comune, târguri cu localnici din mai multe 

localităţi, promovarea turistică inter-localităţi etc; 

9.10.  Extinderea programului cultural anual, prin organizarea de noi evenimente; 
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9.11.  Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru creşterea vizibilităţii şi 

promovarea monumentelor, a evenimentelor culturale, a meştesugurilor, tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale 

 

3.10. Dezvoltarea DS 10 „SPORT ŞI PROTECŢIA MEDIULUI” 

Dezvoltarea domeniului strategic 10 ,,SPORT ŞI PROTECŢIA MEDIULUI’’ este 

prevăzută de obiectivul strategic 10 ,,Protecţia mediului şi resurselor naturale de pe 

teritoriul comunei Prejmer, astfel încât să devină cât mai nealterate şi favorabile 

dezvoltării sectorului sportiv şi practicării sporturilor, cu consecinţe pozitive 

asupra îmbunătăţirii stării de sănătate şi calităţii vieţii locuitorilor”. 

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic OS 10, este propusă realizarea 

următoarelor măsuri şi investiţii în comuna Prejmer, în perioada 2021-2026: 

10.1.  Îmbunătăţirea infrastucturii pistelor de biciclete pe întreg teritoriul comunei Prejmer, 

care să asigure legăturile între Prejmer, Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului, 

precum şi continuarea pisei existente spre municipiul Braşov; 

10.2.  Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii din domeniul sportiv (terenuri şi săli de 

sport culturale), amenajarea spaţiilor şi achiziţia dotărilor şi resurselor necesare; 

10.3.  Colaborarea inter-instituţională pentru valorificarea mediului natural, în vederea 

încurajării practicării sporturilor în aer liber; 

10.4.  Organizarea şi promovarea periodică a evenimentelor şi competiţiilor sportive; 

10.5.  Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe nerambursabile 

pentru conservarea ariilor naturale protejate, a biodiversităţii, a resurselor naturale, 

precum şi pentru sprijinirea altor iniţiative de protecţie a mediului; 

10.6.  Derularea campaniilor de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la 

importanţa protejării mediului natural înconjurător şi practicării sporturilor; 

10.7.  Investiţii pentru amenajarea unor parcuri, spaţii verzi şi zone de agrement şi pentru 

reabilitarea celor existente (ex. Parcul central); 

10.8.  Înfiinţarea unui parc fotovoltaic generator de energie verde; 

10.9.  Construirea unui bazin didactic în comuna Prejmer; 
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10.10. Construirea unui bazin de înot în comuna Prejmer; 

10.11. Construirea unui teren de sport cu gazon natural şi pistă de alergare; 

10.12. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastucuturii şi capacităţii sistemului de 

management al deşeurilor; 

10.13. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru îmbunătăţirea procesului de tratare a apelor uzate prin 

intermediul staţiei de epurare; 

10.14. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru implementarea unui cod de bune practici agricole
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4. Planul de acţiune pentru măsurile şi investiţiile propuse  

Tabelul 48. Planul de acţiune pentru realizarea măsurilor şi investiţiilor propuse în comuna Prejmer, pentru perioada 2021-2026 

Domeniul 

strategic 
Măsura / investiţia propusă 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DS 1: 

EDUCAŢIE 

1.1. Înfiinţarea şi acreditarea de creşe, care să ofere servicii de 

educaţie timpurie antepreşcolară, cu grupe cu program normal şi 

prelungit, în Prejmer şi Lunca Câlnicului sat 

      

1.2. Extinderea numărului de grupe cu program prelungit la nivelul 

unităţilor de învăţământ preşcolar de pe teritoriul comunei Prejmer 

      

1.3. Dezvoltarea unor programe de tip after-school în unităţile de 

învăţământ gimnazial de pe teritoriul comunei 

      

1.4. Înfiinţarea unui campus şcolar în cartierul ,,La Stejari”, care să 

cuprindă: creşă, grădiniţă cu program prelungit, şcoală cu program 

after-school, centru cultural pentru copii etc. 
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1.5. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii de învăţământ de pe 

teritoriul comunei Prejmer şi echiparea unităţilor cu dotări şi resurse 

materiale noi şi performante 

      

1.6. Sprijinirea participării copiilor din comuna Prejmer la 

învăţământul general obligatoriu, în special a celor care provin din 

grupuri vulnerabile sau aflate în situaţii de risc 

      

1.7. Spriinirea participării cadrelor didactice din comuna Prejmer la 

programe de formare continuă, inclusiv în domeniul TIC, în vederea 

derulării activităţilor didactice în mediul on-line 

      

1.8. Dezvoltarea unor programe / măsuri integrate pentru atragerea 

şi menţinerea cadrelor didactice calificate în comuna Prejmer: 

construire locuinţe, decontare transport, oportunităţi de formare 

profesională etc. 
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1.9. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru dezvoltarea şi organizarea, cu 

regularitate, a unor programe speciale de învăţământ pentru elevii 

cu CES (cerinţe educaţionale speciale), pentru combaterea 

abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii şi de tip ,,a doua 

şansă” 

      

1.10. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

îmbunătăţirea nivelului de competenţe cheie ale tinerilor NEETs 

(neither in employment nor in education and training) cu vârste între 

15 şi 34 ani din comuna Prejmer, pentru dobândirea unor 

experienţe profesionale şi obţinerea unui loc de muncă de către 

aceştia 

      

1.11. Dezvoltarea unor programe de educaţie nonformală pentru 

copiii şi tinerii din comuna Prejmer, care să cuprindă inclusiv 

activităţi de socializare şi petrecere a timpului în aer liber 
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1.12. Dezvoltarea unor programe de educaţie parentală (,,Şcoala 

părinţilor”) pe teritoriul comunei Prejmer 

      

1.13. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei 

comunei Prejmer la programe de calificare / recalificare, 

specializare sau de ucenicie, în vederea obţinerii unor competenţe / 

specializări / calificări, corelate cu actualele cerinţe ale pieţei muncii 

      

1.14. Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi 

reorientare a carierei pentru tinerii şi adulţii din comuna Prejmer 

      

1.15. Promovarea şi sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare 

la nivelul comunei. 

      

DS 2: 

SĂNĂTATE 

2.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii sanitar-veterinare de 

pe teritoriul comunei Prejmer şi dotarea unităţilor cu echipamente 

noi şi performante 
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2.2. Asigurarea consumabilelor şi medicamentelor în toate unităţile 

sanitar-veterinare de pe teritoriul comunei Prejmer; 

      

2.3. Înfiinţarea unui serviciu / post de ambulanţă în comuna Prejmer 
      

2.4. Înfiinţarea unui punct de urgenţă pe teritoriul comunei Prejmer, 

pentru acordarea primului ajutor 

      

2.5. Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării unor investiţii private în 

domeniul medical, stomatologic şi farmaceutic, atât în ceea ce 

priveşte infrastuctura, cât şi serviciile oferite locuitorilor comunei 

Prejmer 

      

2.6. Sprijinirea înfiinţării unui Centru Medical privat pe teritoriul 

comunei Prejmer 

      

2.7. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

dezvoltarea unor servicii medicale de îngrijire la domiciliu pentru 

locuitorii comunei Prejmer 
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2.8. Dezvoltarea unor programe/măsuri integrate pentru atragerea 

cadrelor medicale specilizate în comună: construire locuinţe, 

decontare transport, decontarea părticipării la cursurile de 

specialitate etc. 

      

2.9. Crearea unui protocol de colaborare cu unităţile sanitare şi cu 

personalul medical din municipiul Braşov pentru îmbunătăţirea 

accesului locuitorilor comunei Prejmer la serviciile medicale de 

specialitate, de urgenţă şi de imagistică medicală 

      

2.10. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru crearea unei echipe 

multidisciplinare de specialiști şi pentru subvenţionarea unor servicii 

integrate educaţionale, medicale şi sociale, adresate persoanelor şi 

grupurilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, în vederea 

creşterea calităţii vieţii şi incluziunea socială a acestora 
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2.11. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru implementarea unui program de 

informare a populaţiei comunei Prejmer cu privire la educaţia 

sanitară, precum şi de monitorizare și control a factorilor de risc 

pentru sănătatea acesteia. 

      

DS 3: 

SERVICII 

SOCIALE 

3.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii în care are loc 

furnizarea serviciilor sociale de pe teritoriul comunei Prejmer, 

amenajarea unităţilor şi achiziţia de dotări şi resurse performante în 

cadrul acestora 

      

3.2. Înfiinţarea unui call-center pentru urgenţele în domeniul socio-

medical (violenţă domestică; abuz de alcool, stupefiante, narcotice; 

agresiune sexuală; episoade demenţă persoane vârstnice etc) 

      

3.3. Sprijinirea investiţiilor, acţiunilor şi proiectelor ONG-urilor în 

domeniul serviciilor sociale pe teritoriul comunei Prejmer, atât la 

nivelul infrastucturii, cât şi a serviciilor furnizate, inclusiv prin 

parteneriatele public-private 
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3.4. Sprijinirea enitităţilor publice sau private în procesul acreditării 

ca furnizori de servicii sociale sau în procesul licenţierii serviciilor 

sociale furnizate 

      

3.5. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru 

dezvoltarea unor servicii de asistenţă / îngrijire la domiciliu 

destinate vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi sau handicap etc 

      

3.6. Îmbunătăţirea accesibilităţii persoanelor cu handicap în 

instituţiile publice, culturale, sportive şi în mijloacele de transport în 

comun, prin înfiinţarea unor noi căi de acces şi îmbunătăţirea celor 

existente 

      

3.7. Construirea de noi locuinţe sociale       

3.8. Colaborarea inter-instituţională şi / sau crearea unor 

parteneriate public-private pentru dezvoltarea unor servicii de 

asistență, suport și acompaniere, pentru reglementarea situației 

locative a unor locuitori ai comunei Prejmer 
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3.9. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru implementarea unor programe 

sociale destinate unor categorii vulnerabile specifice, precum: copiii 

instituţionalizaţi, copiii afectaţi de migraţia părinţilor, familiile 

monoparentale sau cele cu mulţi copii, copiii aflaţi în risc de 

abandon şcolar, tinerii NEETs, persoanele care au părăsit timpuriu 

şcoala, minorităţile etnice, persoanele cu dizabilităţi, persoanele 

vârstnice; victimele abuzului şi violenţei domestice, adolescentele şi 

femeile însărcinate sau lăuze, etc 

      

3.10. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea surselor de 

finanţare pentru sprijinul material şi financiar acordat persoanelor 

vulnerabile şi/sau cu dificultăţi materiale, prin: locuinţe sociale, 

ajutoare de hrană, subvenţii pentru plata utilităţilor, materiale 

şcolare pentru copii, acces gratuit la anumite servicii şi resurse 

educaţionale, medicale, sociale, de transport, etc 
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3.11. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru implementarea unor programe de 

informare a populaţiei comunei Prejmer cu privire la: drepturile 

fundamentale ale copiilor şi familiilor; prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării copiilor; prevenirea riscului de abandon şcolar şi 

excluziune socio-profesională a tinerilor; prevenirea abuzului şi 

violenţei domestice, la locul de muncă, la şcoală (inclusiv 

fenomenul de cyber-bullying); prevenirea riscului de excluziune 

socială a persoanelor vârstnice etc. 

      

DS 4: 

ECHIPARE 

TEHNICO-

EDILITARĂ 

4.1. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer, 

responsabilă de atragerea fondurilor externe nerambursabile şi 

implementarea cu succes a proiectelor pentru dezvoltarea, 

extinderea şi/sau modernizarea reţelelor publice de utilităţi de pe 

teritoriul comunei 

      

4.2. Crearea unor parteneriate public-private pentru planificarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul 

echipării tehnico-edilitare a comunei 
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4.3. Extinderea reţelei de alimentare şi distribuţie a apei potabile şi 

realizarea branşamentelor pentru toţi consumatorii de pe teritoriul 

comunei Prejmer (inclusiv cartierul ,,La Stejari”) 

      

4.4. Extinderea reţelei de canalizare a apelor menajere şi realizarea 

branşamentelor pentru toţi consumatorii de pe teritoriul comunei 

Prejmer (inclusiv cartierul ,,La Stejari”) 

      

4.5. Realizarea tuturor lucrărilor propuse pentru obiectul de 

canalizare a apelor pluviale în cadrul studiului de fezabilitate aferent 

proiectului etapizat ,,Sistem pachetizat reţele utilităţi şi 

branşamente în comuna Prejmer” şi, după caz, actualizarea 

documentaţiilor pentru acest obiect de investiţie 

      

4.6. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare şi distribuţie a 

energiei electrice, inclusiv asigurarea unui nivel optim de tensiune 

şi realizarea branşamentelor pentru pentru toţi consumatorii de pe 

teritoriul comunei Prejmer (inclusiv cartierul ,,La Stejari”) 
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4.7. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public de pe 

teritoriul comunei 

      

4.8. Creşterea utilizării surselor alternative şi/sau regenerabile de 

energie, atât pentru alimentarea şi distribuţia energiei, cât şi pentru 

iluminatul public 

      

4.9. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare şi distribuţie a 

gazelor naturale şi realizarea branşamentelor pentru pentru toţi 

consumatorii de pe teritoriul comunei Prejmer (inclusiv cartierul ,,La 

Stejari”) 

      

4.10. Îngroparea tuturor reţelelor de utilităţi publice de pe teritoriul 

comunei Prejmer 

      

4.11. Înfiinţarea unor reţele WiFi şi puncte de acces în locaţiile 

intens circulate de pe teritoriul comunei Prejmer (ex. primărie, şcoli 

etc) 
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4.12. Atragerea surselor de finanţare pentru dezvoltarea, 

extinderea şi/sau modernizarea reţelelor publice de utilităţi de pe 

teritoriul comunei Prejmer 

      

DS 5: 

INFRA-

STUCTURĂ 

ŞI SERVICII 

PUBLICE 

5.1. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer, 

responsabilă de atragerea fondurilor externe nerambursabile şi 

implementarea cu succes a proiectelor pentru modernizarea şi/sau 

extinderea infrastucturii rutiere şi pietonale a comunei 

      

5.2. Îmbunătăţirea performanţelor administrative şi a capacităţii de 

cooperare între diferite compartimente din cadrul primăriei (ex. 

fonduri europene – achiziţii publice – investiţii – urbanism), inclusiv 

prin crearea unor grupuri de lucru la nivelul fiecărui obiectiv / proiect 

de investiţie 

      

5.3. Crearea unor parteneriate public-private pentru planificarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul 

infrastucturii 
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5.4. Digitalizarea instituţiilor publice de pe teritoriul comunei 

Prejmer (primărie, şcoli) şi modernizarea serviciilor oferite 

cetăţenilor, inclusiv prin mijloace TIC, cu dezvoltarea comunicării 

prin mijloace electronice şi/sau prin intermediul unor platforme 

digitale 

      

5.5. Înfiinţarea unui serviciu public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor (SPCLEP) la nivelul comunei Prejmer 

      

5.6. Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Prejmer       

5.7. Realizarea unui cadastru sistematic la nivelul comunei Prejmer       

5.8. Asigurarea funcţionării optime a serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă, prin reabilitarea remizei de pompieri şi 

achiziţionarea mijloacelor de transport şi altor echipamente 

necesare 

      

5.9. Îmbunătăţirea permanentă a serviciilor de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate 
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5.10. Extinderea amenajării, reabilitării şi modernizării infrastucturii 

rutiere de pe teritoriul comunei Prejmer (asfaltare, pietruire, marcaje 

rutiere, semne de circulaţie, intersecţii, poduri, parcări etc) 

      

5.11. Întreţinerea şi reabilitarea tuturor drumurilor de exploatare 

agricolă de pe teritoriul comunei Prejmer 

      

5.12. Extinderea amenajării şi modernizării infrastucturii pietonale 

de pe teritoriul comunei Prejmer (trotuare, podeţe, accese 

gospodării etc) 

      

5.13. Îmbunătăţirea infrastucturii pistelor de biciclete pe întreg 

teritoriul comunei Prejmer, care să asigure legăturile între Prejmer, 

Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului, precum şi continuarea pisei 

existente spre municipiul Braşov 

      

5.14. Dezvoltarea infrastucturii rutiere, pietonale şi a pistelor de 

biciclete în cartierul ,,La Stejari” din Prejmer 

      

5.15. Reabilitarea podului de peste râul Olt, pod care face legătura 

cu comuna Hărman 
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5.16. Atragerea fondurilor europene pentru extinderea amenajării şi 

modernizării infrastucturii rutiere, pietonale şi de ciclism de pe 

teritoriul comunei Prejmer 

      

DS 6: AGRI-

CULTURĂ 

6.1. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru practicarea agiculturii ecologice, în vederea 

unei gestionări tehnologice și economice eficiente la nivelul 

exploataţiilor, cu adoptarea de practici prietenoase cu mediul 

      

6.2. Sprijinirea activităţilor de exploatare agricolă sustenabilă, 

inclusiv prin achiziţia echipamentelor şi utilajelor agricole moderne 

performante 

      

6.3. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru dezvoltarea competenţelor fermierilor şi 

micilor procesatori în sectoarele agricole, agro-alimentare şi 

forestiere 
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6.4. Organizarea şi derularea unor activităţi de informare, 

consiliere, consultanţă agricolă şi / sau cercetare-dezvoltare pentru 

dezvoltarea unui sector agricol competitiv şi sustenabil la nivelul 

comunei Prejmer, inclusiv prin implicarea inginerilor agricoli în 

slujba comunităţii 

      

6.5. Sprijinirea iniţiativelor de certificare a produselor agricole şi 

agro-alimentare, prin aderarea la scheme de calitate 

      

6.6. Înfiinţarea unei pieţe agro-alimentare pe teritoriul comunei 

Prejmer, în vederea comercializării produselor agricole şi agro-

alimentare de către producători, atât în aer liber, cât şi în hale 

      

6.7. Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării formelor asociative, grupurilor 

de producători şi fermelor (atât a celor nou înfiinţate, cât şi a celor 

existente) 

      

6.8. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile dezvoltarea unor branduri locale / regionale ale 

produselor agricole şi agro-alimentare organice 
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6.9. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile în vederea realizării unor lanţuri scurte 

agro-alimentare şi strategii comune de marketing, pentru 

promovarea produselor agricole şi agro-alimentare locale 

      

6.10. Realizarea conformităţii cu standardele europene în domeniul 

agriculturii 

      

DS 7: 

ECONOMIE 

LOCALĂ ŞI 

MEDIU DE 

AFACERI 

7.1. Elaborarea unui studiu pentru analiza situaţiei economiei locale 

şi a mediului de afaceri din comuna Prejmer şi iniţierea unui pachet 

de măsuri în baza acestuia 

      

7.2. Crearea unei echipe de specialişti în cadrul primăriei Prejmer 

care să ofere servicii de informare, consultanţă şi asistenţă în 

domeniul atragerii fondurilor externe nerambursabile şi 

implementarea cu succes a proiectelor 
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7.3. Crearea unui centru de afaceri şi/sau a unei echipe de 

specialişti care să ofere servicii de informare, consultanţă şi 

asistenţă cu privire la: înfiinţarea formelor juridice, iniţierea şi 

dezvoltarea afacerilor şi posibilităţile de investiţii în comuna Prejmer 

      

7.4. Colaborarea inter-instituţională pentru sprijinirea diversificării 

domeniilor de specializare din cadrul colegiului din comună şi 

adaptării curriculei de formare a acestuia la specificul economic al 

zonei şi cu cerinţele pieţei muncii locale 

      

7.5. Colaborarea intre-instituţională şi / sau crearea unor 

parteneriate public-private pentru dezvoltarea unor programe de 

ucenicie şi/sau formare la locul de muncă (on-the-job training) 

pentru tinerii absolvenţi în cadrul firmelor existente pe teritoriul 

comunei şi în Parcul Indsutrial Prejmer 

      

7.6. Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale, respectiv, a înfiinţării de 

noi micro-întreprinderi şi întreprinderi mici pentru crearea de noi 

locuri de muncă pentru locuitorii comunei 
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7.7. Cooperarea inter-instituţională pentru dezvoltarea unui pachet 

de măsuri cu beneficii pentru agenţii economici care angajează 

următoarele categorii de locuitori ai comunei Prejmer: tineri, femei, 

persoane implicate în agricultura de subzistenţă sau persoane care 

provin din grupuri vulnerabile 

      

7.8. Crearea unor parteneriate public-private pentru sprijinirea 

extinderii şi dezvoltării Parcului Industrial Prejmer 

      

7.9. Crearea unor parteneriate public-private şi / sau atragerea 

fondurilor externe nerambursabile în vederea atragerii investitorilor, 

implementării unor proiecte de investiţii, precum şi dezvoltării 

mediului de afaceri, îndeosebi în domeniul industrial şi turistic 

      

7.10. Sprijinirea iniţiativelor bazate pe utilizarea surselor 

regenerabile de energie 
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7.11. Sprijinirea şi promovarea activităţilor structurilor asociative 

(ONG-uri, Grupul de Acţiune Locală şi Asociaţiile de Dezvoltare 

Intercomunitară, din care comuna Prejmer face parte, structuri care 

contribuie la consolidarea economiei locale şi la creşterea 

competitivităţii acesteia 

      

7.12. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru implementarea unor programe 

socio-ocupaţionale şi antreprenoriale, destinate tinerilor şi 

locuitorilor comunei care provin din grupuri vulnerabile. 

      

DS 8: 

TURISM 

8.1. Elaborarea unui studiu cu privire la potenţialul de dezvoltare 

turistică a comunei, din perspectiva practicării diferitelor forme de 

turism; 

      

8.2. Sprijinire agenţilor economici care deţin unităţi de cazare 

neclasificate pentru autorizarea acestora; 
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8.3. Sprijinirea iniţiativelor pentru înfiinţarea de structuri turistice de 

cazare şi de alimentaţie, precum şi pentru modernizarea celor 

existente, care să ofere servicii integrate de cazare, masă, relaxare 

şi agrement; 

      

8.4. Promovarea adecvată şi unitară a potenţialului turistic al 

comunei pentru practicarea mai multor forme de turism (de 

agrement, cultural, sportiv, agroturism şi ecoturism); 

      

8.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de vizitare a obiectivelor turistice din 

comună, inclusiv prin semnalizarea adecvată a acestora; 

      

8.6. Înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică şi asigurarea 

calităţii serviciilor oferite în cadrul acestuia; 

      

8.7. Atestarea comunei Prejmer ca staţiune turistică de interes 

local; 

      

8.8. Investiţii în dezvoltarea infrastucturii şi a serviciilor de 

agrement, pentru diferite categorii de turişti; 
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8.9. Crearea unor parteneriate public-private şi / sau atragerea 

fondurilor externe nerambursabile pentru amenajarea unor zone 

autorizate pentru camping / cazare în natură; 

      

8.10. Sprijinirea amenajării gospodăriilor locale la unităţi agro-

turistice; 

      

8.11. Sprijinirea iniţiativelor şi / sau atragerea fondurilor externe 

nerambursabile pentru practicarea agroturismului şi ecoturismului. 

      

DS 9: 

CULTURĂ 

9.1. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii din domeniul cultural 

(monumente şi instituţii culturale), amenajarea spaţiilor şi achiziţia 

dotărilor necesare 

      

9.2. Îmbunătăţirea măsurilor de semnalizare a tuturor obiectivelor 

istorice şi culturale de pe teritoriul comunei Prejmer 

      

9.3. Dezvoltarea unui aşezământ cultural, destinat meşteşugurilor, 

tradiţiilor şi obiceiurilor populare, cu organizarea unor expoziţii 

periodice 
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9.4. Colaborarea inter-instituţională pentru amenajarea şi 

modernizarea Bisericii evanghelice fortificate (iluminat pe timp de 

noapte, proiecţii de lumini etc) 

      

9.5. Investiţii pentru construirea şi dotarea unei biblioteci comunale, 

în vederea utilizării acesteia de către locuitorii comunei 

      

9.6. Organizarea unui centru de documentare şi informare în cadrul 

bibliotecii comunale, atragerea sponsorizărilor cu cărţi şi alte 

resurse culturale 

      

9.7. Construirea de capele şi case reci pe teritoriul comunei 

Prejmer 

      

9.8. Sprijinirea investiţiilor, acţiunilor şi proiectelor culturale pe 

teritoriul comunei Prejmer, iniţiate de instituţii şi organizaţii culturale, 

atât la nivelul infrastucturii, cât şi a evenimentelor derulate, inclusiv 

prin acorduri inter-instituţionale sau parteneriatele public-private 
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9.9. Colaborarea inter-instituţională pentru dezvoltarea unei 

identităţi culturale comune a zonei Carpaţilor de Curbură: 

evenimente comune, târguri cu localnici din mai multe localităţi, 

promovarea turistică inter-localităţi etc 

      

9.10. Extinderea programului cultural anual, prin organizarea de noi 

evenimente 

      

9.11. Atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru creşterea 

vizibilităţii şi promovarea monumentelor, a evenimentelor culturale, 

a meştesugurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor locale 

      

DS 10: 

SPORT ŞI 

PROTECŢIA 

MEDIULUI 

10.1. Îmbunătăţirea infrastucturii pistelor de biciclete pe întreg 

teritoriul comunei Prejmer, care să asigure legăturile între Prejmer, 

Lunca Câlnicului şi Stupinii Prejmerului, precum şi continuarea pisei 

existente spre municipiul Braşov 

      

10.2. Îmbunătăţirea permanentă a infrastucturii din domeniul sportiv 

(terenuri şi săli de sport culturale), amenajarea spaţiilor şi achiziţia 

dotărilor şi resurselor necesare 
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10.3. Colaborarea inter-instituţională pentru valorificarea mediului 

natural, în vederea încurajării practicării sporturilor în aer liber 

      

10.4. Organizarea şi promovarea periodică a evenimentelor şi 

competiţiilor sportive 

      

10.5. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru conservarea ariilor naturale 

protejate, a biodiversităţii, a resurselor naturale, precum şi pentru 

sprijinirea altor iniţiative de protecţie a mediului 

      

10.6. Derularea campaniilor de informare şi conştientizare a 

populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului natural 

înconjurător şi practicării sporturilor 

      

10.7. Investiţii pentru amenajarea unor parcuri, spaţii verzi şi zone 

de agrement şi pentru reabilitarea celor existente (ex. Parcul 

central) 

      

10.8. Înfiinţarea unui parc fotovoltaic generator de energie verde       
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10.9. Construirea unui bazin didactic în comuna Prejmer       

10.10. Construirea unui bazin de înot în comuna Prejmer       

10.11. Construirea unui teren de sport cu gazon natural şi pistă de 

alergare 

      

10.12. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru îmbunătăţirea infrastucuturii şi 

capacităţii sistemului de management al deşeurilor 

      

10.13. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru îmbunătăţirea procesului de tratare 

a apelor uzate prin intermediul staţiei de epurare 

      

10.14. Colaborarea inter-instituţională şi / sau atragerea fondurilor 

externe nerambursabile pentru implementarea unui cod de bune 

practici agricole 
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5. Monitorizarea implementării strategiei  

 

Scopul şi obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei Prejmer 

sunt ambiţioase şi vor fi realizate numai cu implicarea activă a membrilor comunităţii şi a 

tuturor factorilor implicaţi.  

Realizarea unitară şi sinergică a măsurilor şi investiţiilor propuse în conformitate cu 

planul de acţiune va asigura succesul planificării integrate a dezvoltării comunei 

Prejmer, aceasta fiind o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor 

instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea folosirii 

resurselor, în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, 

conform strategiei stabilite. Planificarea integrată va sprijini aşadar autorităţile locale în 

derularea proiectelor cu impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi în justificarea 

realizării colaborărilor inter-instituţionale şi atragerii de fonduri oferite prin mecanismele 

judeţene, guvernamentale sau europene. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală a comunei 

Prejmer, concretizată prin transpunerea în practică a planurilor de acţiune aferent fiecărui 

domeniu strategic,  vor acţiona următoarele componente instituţionale: 

a) Consiliul Local Prejmer va asigura legitimitatea procesului de implementare a 

strategiei şi va ghida acest proces, prin intermediul comisiilor de specialitate sau prin 

intermediul unei Comisii de Monitorizare şi Evaluare a Implementării SDDL. CL are 

capacitatea de a încuraja efectiv societatea civilă, grupurile politice şi comunitatea de 

afaceri să participe la procesul de implementare a strategiei. De asemenea, CL va 

colabora îndeaproape cu alte consilii locale, cu Consiliul Judeţean Braşov şi cu asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară, pentru realizarea unei armonizări a dezvoltării comunei 

Prejmer cu dezvoltarea altor comunităţi din judeţul Braşov; 

b)  Membrii aparatului de specialitate al primarului vor organiza procesul de 

implementare a strategiei. Primarul Comunei Prejmer, ca şi autoritate executivă a 
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Consiliului Local, va asigura funcţia de conducere generală în cadrul procesului de 

implementare a SDDL. Personalul din subordinea sa va coordona şi administra procesul 

de implementare în toate stadiile, pornind de la măsurile şi investiţiile planificate, care vor 

fi defalcate în activităţi derulate şi sarcini şi responsabilităţi repartizate; 

c) Societatea civilă şi reprezentanţi ai întreprinzătorilor privaţi – comunitatea 

locală îşi poate exprima eficient nevoile şi interesele prin intermediul participării la 

implementarea SDDL. Atât persoanele, cât şi organizaţiile, vor fi încurajate şi provocate 

să gândească strategic, să stabilească priorităţi şi să devină parteneri în procesul de 

implementarea strategiei. Ei vor fi implicaţi, ca şi indivizi sau prin intermediul 

organizaţiilor, în activităţile de monitorizare a implementării planului de acţiune şi vor fi 

parte activă în parteneriatele strategice locale (descrise în continuare); 

d) Comunităţile partenere şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI) - 

în acest context, un rol esenţial îl vor avea ADI-urile şi GAL-ul din care comuna Prejmer 

face parte. Această consultare poate fi realizată prin intermediul lansării unor „invitaţii 

permanente” de participare la activităţile legate de monitorizarea implementării SDD (în 

mod special, la Parteneriatele Strategice Locale)  pentru reprezenanţii comunităţilor 

învecinate şi cei ai ADI-urilor; 

e) Furnizorii externi - deoarece pentru realizarea investiţiilor propuse este 

necesară o bună cooperare cu furnizorii externi (de bunuri, lucrări şi servicii), în mod 

special cu executanţii lucrărilor de infrastructură, schimbul de informaţii cu aceştia va fi o 

constantă a procesului de implementare a SDDL; 

f) Unitatea de Implementare a Strategiei (UIS)  

În cadrul Primăriei Prejmer va fi înfiinţată o Unitate de Implementare a Strategiei, 

menită să sprijine acţiunile Parteneriatelor Strategice Locale şi să coordoneze şi să 

gestioneze acţiunile care trebuie implementate pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Din UIS va face parte cel puţin un reprezentant al fiecărui birou, oficiu sau serviciu din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
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UIS va juca, de asemenea, un rol fundamental în elaborarea proiectelor propuse 

spre finanţare. De asemenea, UIS, va stabili propriul sistem de indicatori de monitorizare 

a strategiei, pe baza căruia va monitoriza, evalua şi măsura periodic rata îndeplinirii 

obiectivelor strategiei şi va redacta rapoarte publice, care vor fi puse la dispoziţia tuturor 

persoanelor interesate şi vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare 

publică disponibile (afişaj public, site propriu, publicaţia „Foaia de Vama Buzăului” etc.). 

g) Parteneriatele Strategice Locale (PSL)  

Parteneriatele Strategice Locale vor fi iniţiate şi monitorizate de către USI,  prin 

participarea principalilor factori implicaţi în diferitele domenii ale dezvoltării durabile, ai 

organizaţiilor din comună, din zonele învecinate şi din judeţ, pentru a se asigura că 

intervenţiile realizate conform planurilor de măsuri vor corespunde priorităţilor şi măsurilor 

naţionale, regionale şi locale, privind dezvoltarea socio-economică, implementarea 

politicilor, modernizarea instituţională şi administrativă, regenerarea infrastructurii şi 

protecţia mediului.  

PSL sunt instrumentele de asigurare a coerenţei inter-sectoriale şi a implicării 

tuturor factorilor şi a membrilor comunităţii din Prejmer şi din zonele învecinate în 

procesul de implementare. Aceste parteneriate vor juca un rol activ, fiind mecanisme 

colective de asumare a responsabilităţii pentru implementarea SDDL. 

Parteneriatele Strategice Locale sunt propuse spre a fi introduse pentru 

implementarea SDDL în perioada 2021-2022, ca şi forme de organizare informală care 

vor uni, la nivel local, diferite componente ale sectoarelor publice, de afaceri şi non-

guvernamentale, pentru a lucra împreună şi a implementa SDDL.  În funcţie de specificul 

domeniului în care vor activa, funcţionarea PSL va fi reglementată în baza unor 

regulamente proprii de funcţionare, derivate din cadrul unui regulament-cadru, elaborat 

de către Unitatea de Implementare a Strategiei. 

Avantajul înfiinţării acestor PSL constă în faptul că partenerii pot oferi mai multe 

informaţii în procesul de luare a deciziilor pentru fiecare domeniu strategic în parte. În 
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consecinţă, pot fi mai eficiente în adresarea problemelor multidimensionale cu care se 

confruntă comunitatea. 

Astfel, se vor înfiinţa următoarele Parteneriate Strategice Locale (PSL), care vor 

grupa toţi factorii interesaţi în domeniile strategice descrise anterior:  

 PSL pentru Educaţie şi Formare Profesională (DS 1); 

 PSL pentru Incluziune Socială şi Sănătate, Servicii sociale (DS 2 şi DS 3); 

 PSL pentru Infrastuctură Rurală (DS 4 şi DS 5); 

 PSL pentru Servicii Publice, Situaţii de Urgenţă şi Siguranţă Publică (DS 5) 

 PSL pentru Agricultură (DS 6); 

 PSL pentru Dezvoltare Economică şi Mediu de Afaceri (DS 7);  

 PSL pentru Turism şi Cultură (DS 8 şi DS 9); 

 PSL pentru Sport şi Protecţia Mediului (DS 10). 

 

Fiecare Parteneriat Strategic va avea propria sa structură şi program de activităţi. 

Pentru a asigura sinergia şi coerenţa inter-sectorială, PSL vor lucra în cadrul unor întâlniri 

individuale dar şi a unora comune, în funcţie de natura problemelor aflate în discuţie.  
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CAPITOLUL V. ANEXE 
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1. Analiza de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer în vederea 

actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locală, pentru 

perioada 2019-2026 

Analiza şi interpretarea răspunsurilor colectate din cele 322 de chestionare ale 

analizei de nevoi cu privire la actualul grad de dezvoltare a comunei, necesitatea 

realizării unor investiţii în diferite domenii strategice şi priorităţile de investiţii 

pentru fiecare domeniu (analiza principală) este concretizată într-un Raport de 

analiză, având un număr de 195 de pagini, care este anexat acestei strategii. Acest 

raport al analizei de nevoi principale a reprezentat unul dintre instrumentele care au stat 

la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locale a comunei Prejmer, alături de 

Analiza diagnostic a teritoriului şi Analizele SWOT, iar o sinteză a acestuia se regăseşte 

în cadrul Capitolului II, subcapitolele 1 – 4 din prezenta strategie.  

 

 

2. Analiza de nevoi a locuitorilor comunei Prejmer cu privire la 

necesitatea înființării unor servicii integrate, destinate persoanelor 

și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc 

Analiza şi interpretarea răspunsurilor colectate din cele 104 chestionare ale 

analizei de nevoi cu privire la necesitatea derulării unor activități suport integrate, 

destinate persoanelor și familiilor vulnerabile sau aflate în situații de risc este de 

asemenea concretizată într-un Raport de analiză, având un număr de 59 de pagini, care 

este anexat acestei strategii. Şi acest raport al analizei de nevoi secundare a contribuit la 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă Locale a comunei Prejmer, alături de 

Analiza de nevoi principală, Analiza diagnostic a teritoriului şi Analizele SWOT, iar o 

sinteză a acestuia se regăseşte în cadrul Capitolului II, subcapitolul 5 din prezenta 

strategie.  


