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Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prejmer, derulează în parteneriat cu Agenţia 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, proiectul ,,Actualizarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă a Comunei Prejmer”, având codul SMIS 12789, cofinanţat din  FONDUL 

SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 

2007-2013. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Obţinerea unui document programatic - Strategia locală de dezvoltare durabilă - 

actualizat la  necesităţile actuale, însoţit de metodologii de implementare, eficient 

pentru planificarea strategică a dezvoltării durabile a localităţii 

2. Armonizarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă cu Strategia Zonei Metropolitane 

Braşov, prin consolidarea parteneriatului la nivelul Zonei Metropolitane Braşov - 

exerciţiu de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta 

parteneriate inter-instituţionale 

3. Asigurarea competenţelor necesare personalului Administraţiei publice locale prin 

instruire în domeniul planificării strategice 

4. Optimizarea actului decizional, prin dotarea cu sistem informatic de planificare a 

resurselor bazat pe managementul prin obiective/proiecte, în scopul dezvoltării 

capacităţii administraţiei publice locale de a realiza o mai bună planificare strategică. 

Scopul proiectului este formarea competenţelor la nivelele decizional şi executiv ale 

administraţiei publice locale pentru actualizarea şi implementarea Strategiei locale de dezvoltare 

durabilă. 

În vederea realizării acestui document strategic pentru Comuna Prejmer, proiectul prevede 

organizarea unor întâlniri publice care se vor desfăşura în toate satelor aparţinătoare localităţii. 

Considerăm că experienţa dumneavoastră este importantă pentru demersul instituţiei 

noastre de a actualiza Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Prejmer, astfel încât vă 

adresăm invitaţia de a participa în data de 12.05. 2011: 

 ora 11.00 Şcoala Generală Lunca Calnicului,  

ora 15.00, Centrul Social de Zi pentru Copii,  

ora 17.30 Căminul Cultural Stupinii Prejmerului  

la adunări publice organizate în vederea identificării problemelor existente la nivelul 

comunităţii. 

 Vă mulţumim. 

   Manager de proiect, 

           Sima Mihaiela Liliana 

 

 

Responsabil tehnic, 

Bâgiu Andreea 

 

Invitaţie 
 



 
 

 


