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Încadrarea în teritoriu 
La nivel naţional şi judeţean, comuna se plasează  la 15 km nord-est faţă de 
municipiul Braşov, pe drumul naţional DN 10 Braşov–Buzău. Teritoriul comunei 
Prejmer este străbătut de DN 11–Braşov–Târgu Secuiesc (care se intersectează 
cu DN 10 la dreapta comunei Hărman) şi de DJ 112D–Tărlungeni–Prejmer–Lunca 
Câlnicului. Deasemenea, localitatea Prejmer este străbătută  prin partea nord-
vestică de linia de cale ferată Braşov–Ciceu (via Sfântu Gheorghe) iar la sud de 
linia de cale ferată Braşov–Întorsura Buzăului. 

Drumuri naţionale şi judeţene de pe teritoriul administrativ al localităţii sunt:  

 DN 10- 9,00 Km- face legătura Braşov – Nehoiu – Braşov  
 DN 11- 8,50 Km- face legătura Braşov –Târgu Secuiesc 

total drumuri naţionale -17,50km  

 DJ 112D- 4,28 Km- face legătura Tărlungeni–Cărpiniş–Prejmer-Lunca 
Câlnicului, de interes local. 

 

Faţă de principalele municipii din judeţul Brşov şi din judeţele vecine, comuna se 
situează la următoarele distanţe: 

 Braşov – 16 km 
 Sfântul Gheorghe - 22,5 km 
 Sibiu – 161 km 
 Ploieşti – 122 km 
 Bucureşti – 186 km 

Încadrare în sistemul regional: Regiunea Centru  
Regiunea Centru este străbătută de o rețea de drumuri în lungime totală de 10714 
km care asigură accesul spre toate zonele regiunii și permit o bună legătură cu 
celelalte regiuni ale României. Cele mai importante șosele din sudul și vestul 
regiunii sunt DN1 și DN7, șosele ce au totodată rang de drum european (E 68, 
E81) și permit legătura cu regiunile învecinate și vestul Europei. Drumul european 
E 60 (DN 13 și DN 15) străbate regiunea pe diagonala SE - NV și face legătura 
între Brașov și Cluj prin Târgu Mureș și mai departe cu țările Europei Centrale și 
de Vest. Estul regiunii este traversat de DN 11 și DN12 (E 574, respectiv E 578), 
primul făcând legătura Regiunii Centru cu Moldova.  

 

 

Analiza situaţiei existente 

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=ADStudiiRegionale&eID=1048
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Figura 1. Harta infrastructurii de transport a Regiunii de Dezvoltare Centru 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rutieră: factor cheie in dezvoltarea 

Regiuni i Centru, www.adrcentru.ro 

În perioada următoare se preconizează noi investiții în infrastructura rutieră în 
Regiunea Centru. Se vor construi două autostrăzi care vor traversa Regiunea 
Centru. Autostrada Transilvania, a cărei construcţie a început în 2003, va asigura 
legătura între Braşov şi Oradea şi va traversa regiunea de la sud-est la nord-vest. 
Cealaltă autostradă, care va trece prin sud-vestul regiunii, este autostrada Piteşti-

Nădlac, tronson ce face parte din Coridorul paneuropean IV de transport. Se va 
realiza, deasemenea, un drum expres care va face legătura între cele două 
autostrăzi. 

Figura 2. Zonificarea funcţional-economică a teritoriului Regiunii Centru 

 

Sursa: Studiu regional – Infrastructura rutieră: factor cheie in dezvoltarea 

Regiuni i Centru, www.adrcentru.ro 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.adrcentru.ro/
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Pe de altă parte, construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt 
activităţi cu un puternic efect multiplicator, ce crează numeroase locuri de muncă 
şi impulsionează dezvoltarea economică pe orizontală. Sectorul construcţiilor, 
industria materialelor de construcţii, industria metalurgică, industria maşinilor şi 
utilajelor de construcţii și serviciile de proiectare sunt domeniile economice care 
au cel mai mult de câştigat în urma investiţiilor în infrastructură.  

Nivelul de dezvoltare şi starea infrastructurii de transport au, deasemenea, o 
puternică influenţă asupra activităţii turistice. Numeroase studii au pus în evidență 
legătura strânsă între dezvoltarea transporturilor și dezvoltarea turismului. 
Asigurarea accesului spre zonele turistice şi crearea unor conexiuni rapide între 
infrastructura regională de transport, pe de o parte, şi magistralele naţionale şi 
europene de transport, pe de altă parte, sunt condiţii indispensabile pentru 
dezvoltarea la nivelul maxim a potenţialului turismului național și regional. 

Cele mai importante particularități ale reliefului Regiunii Centru care au determinat 
configurația actuală a rețelei de transport rutier sunt: 

 armonia morfologică a reliefului, modul în care se îmbină marile trepte de 
relief la nivelul regiunii; 

 dispoziția concentrică a acestor trepte de relief; 
 puternica influență exercitată de altitudine asupra componentelor naturale 

și antropice; 

 localizarea geografică a suprafețelor acoperite cu păduri de conifere, de 
foioase sau mixte, care pot fi considerate un potențial de valorificare 
economică bazată pe producerea și utilizarea de energii regenerabile. 
În urma analizei potențialului energiilor regenerabile în regiunea Centru, 
s-a ajuns la concluzia că cel mai mare potențial îl deține biomasa. 

 localizarea geografică a celor mai fertile soluri din Regiunea Centru, cu 
cel mai ridicat conținut de humus, acestea corespunzând clasei 
Molisoluri. Aceste soluri prezintă o omogenitate în partea centrală a 
Depresiunii Colinare a Transilvaniei, iar la nivelul întregii regiuni se pot 
identifica câteva zone care dețin cel mai mare potențial de dezvoltare a 
agriculturii, în special cultivarea cerealelor și a plantelor tehnice: partea 
central-estică a județului Alba, partea vestică a județelor Mureș și Sibiu, 
partea centrală a județului Covasna. 

 

Hărţ i  d in studiul regional – Infrastructura rut ieră: factor cheie in dezvoltarea 

Regiuni i Centru, www.adrcentru.ro

http://www.adrcentru.ro/
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Figura 3. Infrastructura de transport a Regiunii Centrul în context geografic 
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Figura 4. Infrastructura de transport a Regiunii Centru corelată cu fondul forestier şi cele mai fertile soluri din clasa molisoluri 
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Densitatea rețelei rutiere de transport 
Indicator de măsurare a accesibilității, densitatea drumurilor este un indicator 
relevant de urbanizare, fiind astfel considerate zone foarte accesibile cele care au 
un procent ridicat al densității drumurilor. O rețea de drumuri mai dezvoltată 
facilitează reducerea timpului de deplasare spre diferite destinații, sporind 
accesibilitatea în regiune. Cu toate acestea, construirea de drumuri este 
costisitoare, iar cei mai mulți beneficiari de noi investiții în infrastructura de 
transport sunt de obicei în zonele unde densitatea populației este ridicată, astfel 
că factorii de decizie în planificare sunt nevoiți să recurgă la un compromis între 
eficiența economică și dezvoltarea regională pe termen lung. 

La nivelul Regiunii Centru cele mai mari densități ale rețelei rutiere de transport 
sunt în Culoarul Alba Iulia - Aiud, Depresiunea Sibiului, Făgărașului, Brașovului, 
Podișul Târnavelor, depresiunile intramontane, etc. La polul opus se află partea 
centrală și vestică a Grupei Centrale a Carpaților Orientali, Munții Făgăraș, Munții 
Șureanu, Munții Cindrel, părți semnificative din Munții Apuseni. 

Accesibilitatea reţelei rutiere de transport 
Pornind de la afirmația lui Ullman potrivit căreia transportul este o ”măsură a 
relațiilor între zone și, prin urmare, o parte esențială a geografiei”, măsurarea 
accesibilității rețelelor rutiere la nivelul Regiunii Centru este foarte utilă întrucât 
transportul constituie un element cheie în dezvoltarea durabilă la nivel regional. 

 

Accesibilitatea este un element cheie în analiza geografică a transporturilor 
întrucât este o expresie directă a mobilității, fie ca e vorba de populație, fie de 
activitățile economice. Sistemele de transport eficiente și bine dezvoltate oferă un 
nivel ridicat de accesibilitate. Accesibilitatea se măsoară prin indicatori specifici 
care descriu poziția unui obiect în cadrul structurii spațiale pe baza conectivității și 
distanței de la acel obiect la alte obiecte. 

Analiza accesibilității transportului la nivel regional poate oferi informații legate de 
condițiile de navetism, conexiunile intraregionale, dar și conexiunile între centrele 
urbane. 

În literatura de specialitate, accesibilitatea este definită ca fiind ”potențialul de 
oportunități de interacțiune” (Hansen, 1999). 

În cele mai multe situații, dezvoltarea economică s-a realizat în paralel cu 
creșterea semnificativă a mobilității și accesibilității, dezvoltarea sistemelor de 
transport fiind o provocare continuă. 
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Figura 5. Densitatea reţelei de transport rutier la nivelul Regiunii Centru 
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Figura 6. Accesibilitatea dintre oraşe în funcţie de infrastructura rutieră 
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Infrastructura de transport în relaţie cu aşezările 
Unul din elementele definitorii în elaborarea unui scenariu de dezvoltare spaţială 
la nivel regional îl reprezintă reţeaua de aşezări urbane. Tendința de dezvoltare a 
sistemului de așezări la nivel regional este influențată de o serie de factori printre 
care cei mai importanți sunt: configurația rețelei de transport (accesibilitate), 
poziția orașelor în ierarhia urbană la nivel național și european (reacția la 
fenomenul de globalizare, capacitatea de atragere de activități economice) și, nu 
în ultimul rând, de particularitățile geografice (potențialul geografic al teritoriului). 

În zonele depresionare și podiș (câmpie propriu-zisă neexistând în Regiunea 
Centru) așezările sunt localizate de-a lungul drumurilor, iar intersecțiile rutiere 
constituie și centre de dezvoltare, numărul de noduri rutiere putând fi un criteriu 
de luat în considerare în dezvoltarea regiunii. 

Infrastructura rutieră de transport şi sistemul de aşezări în contextul 
dezvoltării policentrice 
Complexitatea și dinamica sistemului de așezări determină o serie de modificări în 
cadrul elementelor acestuia, influențând evoluția acestuia. O viziune de 
dezvoltare a așezărilor la nivel regional și integrarea acestora în sistemul de 
localități la nivel național și european trebuie să aibă în vedere în primul rând 
identificarea soluțiilor referitoare la accesibilitatea și dezvoltarea infrastructurii 
rutiere de transport. 

Poziţia oraşelor în ierarhia urbană națională și europeană s-a transformat total în 
funcţie de înţelegerea şi metodele de reacţie la fenomenul de globalizare. Pentru 
a ajunge într-o poziţie privilegiată în ierarhia urbană, localităţile sunt obligate să 
atragă activităţi economice de vârf care implică locuitori cu venituri mari, care pot 
atrage turişti, potențiali investitori, etc. Fiecare oraş îşi poate forma propria 
imagine în funcţie de relevanţa regională, naţională sau chiar europeană pe care 
o au activităţile ce se desfăşoară pe teritoriul său. Apare, astfel, fenomenul de 
competiţie urbană. Există mai multe tipuri de concurenţă urbană: între localităţi 
mici, între cele mici şi cele mari, între localităţi mari, între localităţi de importanţă 
regională, în funcţie de un anumit palier, ca de exemplu de atragere a investiţiilor, 
a turiștilor, a cercetării de vârf, a evenimentelor culturale sau sportive, etc. Unele 
aşezări simt nevoia să-şi unească forţele pe anumite probleme pentru a face faţă 
competitivităţii şi concurenţei din zona lor. 

Conceptul de dezvoltare policentrică marchează o schimbare în paradigma 
privind structura dezvoltării economice și spațiale. European Spatial Development 
Perspective pledează pentru crearea de “zone dinamice ale integrării economice, 
distribuite echilibrat pe teritoriul UE și care cuprind rețeaua regiunilor 
metropolitane și a hinterlandului acestora, accesibile internațional” (orașe, 
municipii și zonele rurale aferente de diverse dimensiuni) [ESDP publicat de 
Comisia Europeană, 1999 ]. Conceptul de dezvoltare policentrică nu se limitează 
la zonele metropolitane de mari dimensiuni, ci se referă la un sistem ierarhizat 
care să exprime potențialul așezărilor de pe suprafața întregii Europe. 
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Ipoteza dezvoltării teritoriale policentrice pornește de la faptul că orașele care 
funcționează ca centre regionale ar trebui să coopereze, ca elemente ale 
modelului policentric, pentru a oferi o parte din propria valoare adăugată altor 
orașe, din zone rurale și periferice , precum și zone cu provocări și necesități 
geografice specifice. 

În cadrul Programului de Cercetare Teritorială ESPON finanțat de Comisia 
Europeană au existat o serie de studii referitoare la dezvoltarea policentrică ca 
factor-cheie în creșterea competitivității regionale și a dezvoltării teritoriale. Potrivit 
unor studii ESPON, dezvoltarea policentrică a teritoriului constituie preocuparea 
statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, 16 state membre au dezvoltarea 
policentrică la nivel național ca plan oficial, 1 stat membru ca plan informal și 4 
state membre prevăd dezvoltarea policentrică la nivel regional. 

Dezvoltarea policentrică nu poate fi planificată fără o analiză a factorului cheie 
care o influențează în mod direct - accesibilitatea și dezvoltarea infrastructurii 
rutiere de transport. Acest lucru este subliniat și prin cele două aspecte 
complementare pe care conceptul de dezvoltare policentrică le are în vedere: 

- primul aspect se referă la morfologie, repartizarea zonelor urbane într-un 
teritoriu (număr de orașe, ierarhie, repartizare geografică, etc) 

- a doilea aspect are în vedere relațiile dintre zonele urbane, în special rețelele de 
cooperare și accesibilitatea în teritoriu. 

Potrivit datelor statistice din 2009 referitoare la evidenţa unităţilor administrativ-
teritoriale, pe teritoriul Regiunii Centru sunt 20 de municipii (6 dintre acestea fiind 
şi reşedinţe de judeţ), 37 de oraşe şi 357 de comune. Considerate jucători-cheie 
într-o economie competitivă bazată pe cunoaştere şi crearea de prosperitate, 
oraşele prin funcţiile sale sunt centre de polarizare pentru localităţile rurale din 
vecinătate. 

Astfel, la nivelul Regiunii Centru reţeaua de localităţi urbane este echilibrată, 
excepţie făcând judeţul Covasna (5 orașe). Trei județe, Alba, Mureş şi Sibiu, au 
un număr maxim de 11 oraşe. 

Pornind de la cele amintite, la nivelul Regiunii Centru procesul de dezvoltare 
policentrică și identificarea politicilor regionale ar putea avea ca punct de plecare 
diferite abordări:  

 observarea empirică a structurii urbane existente 
 analiza relaţiilor funcţionale între diferitele așezări urbane în contextul 

spațial atât la nivel regional cât și național 
 identificarea sectoarelor de drumuri rutiere în vederea modernizării pentru 

a asigura accesibilitatea impusă de procesul de creștere economică la 
nivel  regional 

 o țintă politică în măsura în care ea tinde să îmbunătăţească funcţiile 
urbane
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Figura 7. Infrastructura de transport a Regiunii Centru 
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Figura 8. Infratructura rutieră a Regiunii Centru în context naţional 


