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Figura 9. Proiecte finanţabile prin Programul Operaţional Sectorial 
Transport în Regiunea Centru, decembrie 2010 

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

Regiuni i Centru, www.adrcentru.ro 

 

 

 

Figura 10. Direcţiile de dezvoltare a reţelei de transport rutier din Regiunea 
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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Direcţii de dezvoltare  
În ceea ce privește rețeaua actuală de drumuri, este necesar ca în perioada 
următoare să se reabiliteze aproximativ 1000 km de drumuri naționale care, în 
prezent, au durata de serviciu depășită sau care, în următorii ani, își vor depăși 
durata de serviciu. Deasemenea, cei 36 km de drumuri naționale pietruite din 
județele Alba, Covasna și Brașov vor trebui aduși la standardele cerute unui drum 
național. O altă direcție de intervenție constă în îmbunătățirea condițiilor de 
transport pe drumurile județene. În acest sens, este necesar ca în următorii ani să 
fie asfaltați cel puțin 500 km din cei peste 1700 km de drumuri județene pietruite 
sau de  pământ și să se reabiliteze cel puțin jumătate din lungimea drumurilor 
județene cu durata de serviciu depășită. Considerăm ca fiind prioritară 
modernizarea drumurilor județene care asigură conectarea localităților urbane la 
rețeaua drumurilor naționale și a celor ce permit accesul spre zonele turistice 
intens frecventate sau spre zonele cu un real potențial turistic dar insuficient 
exploatat. 

O altă prioritate de dezvoltare a infrastructurii de transport vizează construirea de 
centuri ocolitoare pentru orașele mari traversate de drumuri europene sau de 
drumuri naționale principale, precum și extinderea celor actuale (ex: Brașov, Sibiu, 
Târgu Mureș, Alba Iulia - nord, Sebeș, Aiud, Mediaș, Sighișoara, Făgăraș, etc.) 

Nu în ultimul rând, este necesară punerea bazelor transportului intermodal în 
Regiunea Centru prin realizarea, într-o primă etapă, la Brașov a unei platforme 

intermodale pentru transportul mărfurilor, ca parte a unui sistem național de 
platforme intermodale. 

Încadrare în sistemul judeţean 
În diagnosticul la nivel de infrastructuri tehnice, în care erau incluse şi căile de 
transport, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov făcea referire la 
necesitatea modernizării Drumului Naţional (ceea ce s-a întâmplat în perioada 
2005-2008), precum şi modernizarea căii ferate.  

Figura 11. Disfuncţionalităţi la nivelul infrastructurii tehnice a judeţului 
Braşov, 2002 

 

Sursa: PATJ Braşov  
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Figura 12. Propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice din judeţul 
Braşov, 2002 

 
Sursa: PATJ Braşov  

Transportul rutier interurban și internațional de pasageri 
Este de așteptat ca, în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze 
și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele 
privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. Concomitent, vor 
crește frecvența deplasărilor și numărul de kilometric parcurși de autovehiculele 
de persoane sau de marfă. Toate aceste evoluții vor crea presiuni suplimentare 

asupra rețelei actuale de drumuri și vor duce la o suprasolicitare a acesteia. De 
aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare 
abordări la diferite niveluri:  

 abordarea la nivel național vizează asigurarea legăturii între capitală și 
regiunile țării, conectarea rețelei naționale la rețeaua europeană de 
transport (TEN-T), asigurarea legăturilor cu magistralele europene de 
transport (coridoarele pan-europene), asigurarea legăturilor între toate 
regiunile țării. 

 abordarea la nivel regional vizează asigurarea conexiunilor între 
Rregiunea Centru și celelalte regiuni, între județele regiunii și între 
orașele principale ale regiunii. 

 abordarea la nivel local vizează drumurile de importanță locală, 
decongestionarea și fluidizarea traficului în jurul marilor orașe, devierea în 
afara localităților a traficului greu și a traficului de tranzit. 

În cadrul ultimei categorii se integrează și arealele puternic urbanizate, de tipul 
zonelor metropolitane, care impun o abordare specifică a infrastructurii de 
transport. Ariile metropolitane sunt zone cu un număr mare de locuitori, având 
funcțiuni economice diversificate, predominant industriale și de servicii și cu zone 
rezidențiale de tip predominant urban. Cel mai adesea, aceste zone înregistrează 
și un flux turistic semnificativ. La nivelul Regiunii Centru s-au constituit până în 
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prezent două zone metropolitane și există încă celpuțin alte două areale urbane 
de acest tip. 

Zona metropolitană Brașov, constituită din 14 localități (3 municipii, 3 orașe și 8 
comune), având o populație totală de peste 400.000 locuitori. Zona are, 
deasemenea, multiple legături funcționale cu municipiul Sfântu Gheorghe. 
Economia zonei este diversificată, de la industrie și agricultură la servicii (sectorul 
predominant al zonei), cu un nivel relativ ridicat de integrare pe verticală. Zona 
metropolitană Brașov este, în același timp, una din cele mai frecventate zone 
turistice din România. Rețeaua rutieră de nivel european și național din zona 
metropolitană are o dezvoltare radială. Trei șosele europene (E 60, E 68, E 574) 
și trei drumuri naționale (DN 1A, DN 10, DN 73 A) se îndreaptă spre toate 
direcțiile. Alături de acestea, o rețea densă de drumuri județene asigură bune 
legături între localitățile zonei. În următorii ani, aici se preconizează construirea 
celui de-al 3-lea aeroport al regiunii. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Drumuri naţionale şi judeţene la nivelul comunei Prejmer 
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Comuna Prejmer are un acces facil la drumurile europene, fiind traversată de 
drumul european E 578 (DN11).  

Figura 14. Drumuri europene la nivelul României 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o rază de circa 20 km, locuitorii Prejmerului au acces facil la nu mai puţin de 
patru drumuri europene: E 68, E 578, E 60 şi E 578. 
 
 

Drumul european E 60 face parte din coridorul pan-european IV care face 
legătura dintre Marea Neagră (Constanţa) şi vestul Europei 

Figura 15. Coridoare de transport rutier pan-european la nivelul 
continentului 
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Figura 16. Coridoare de transport de interes european la nivelul ţării 

 

 

Reţeaua de drumuri 

Zonele polarizatoare şi generatoare de trafic 
Zonele polarizatoare şi generatoare de trafic la nivelul comunei sunt reprezentate 
de DN 11(E574) şi DN10. Pe aceste două drumuri de interes naţional şi european 
se desfăşoară marea parte a traficului auto, trafic de tranzit în proporţie de 95%. 
Fluxurile principale de circulaţie, observate pe teren şi rezultate şi din măsurători, 
sunt pe direcţia sud-nord pe DN 11(E574). 

Caracteristicile traficului existent  
La nivelul comunei Prejmer, traficul auto nu prezintă intensităţi semnificative. Nu 
s-au observat perioade de vârf ale traficului pe drumurile comunale din Prejmer. 
Circulaţia auto în interiorul localităţii se desfăşoară cu precădere pe drumurile de 
legătură dintre cele trei sate componente ale comunei, adică pe DJ 112D       
(Lunca Câlnicului-Prejmer) şi  DN10 (Prejmer-Lunca Câlnicului).  

Caracteristicele de structură şi elementele geometrice ale străzilor 

Structura reţelei de străzi 
Reţeaua de străzi din comuna Prejmer este una tipică pentru localităţile de 
câmpie. Reţeaua de străzi are o dispunere de tip radială. 
Din punct de vedere al îmbrăcăminţii, drumurile din comună se prezintă astfel: 

- drumuri asfaltate: DN 10,DN 11,DJ 112D; în total 21,80 km 
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- drumuri cu pietriş sau macadam: toate drumurile comunale şi de 
exploatare; în total 90,1 km. 
 

Figura 17. Drumurile din Prejmer după tipul de copertare 

 

Din punct de vedere al stării fizice, drumurile de pe teritoriul U.A.T. Prejmer se 
prezintă astfel: 

-DN 10 şi DN 11 – stare bună 
-DJ 112D – necesită reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice pe porţiunea dintre satul 
Prejmer şi Lunca Câlnicului (Str. Mare)  
- drumuri comunale – stare satisfăcătoare.  
 

 

Figura 18. DJ 112D la intrare în sat Prejmer dinspre Lunca Câlnicului 

 

Figura 19. DJ 112D la intrare în sat Lunca Câlnicului dinspre Prejmer 

 

Sursa: Google Maps 
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Figura 20. Str. Carpaţilor, sat Prejmer 

 

Figura 21. Strada în satul Lunca Câlnicului 

 

Sursa: Google Maps 

Figura 22. Stradă în satul Stupinii Prejmerului 

 

Deşi aproape 85% din drumurile de pe teritoriul comunei Prejmer au 
îmbracămintea din piatră sau macadam (drumurile comunale), acestea sunt 
folosite de un număr redus de autovehicule. Se estimează că aproximativ 2 - 5% 
din traficul de pe teritoriul UAT Prejmer folosesc aceste drumuri. 

Caracteristicile profilelor transversale 
Reţeaua stradală a comunei are o tramă de tip radială, compusă din străzi de 
categoria a III-a şi a IV-a. 

Arterele principale din comuna Prejmer sunt  DN 10, DN 11 şi DJ 112D(Str. Mare). 



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

 

  
 

21 

În mare parte reţeaua de drumuri prezintă profile cu dimensiuni şi gabarite 
conforme cu stasurile şi normele în vigoare. 

Sunt amenajate rigole şi trotuare doar pe o mică parte din drumuri. Aceste 
drumuri sunt: Str. Carpaţilor,Str. Cenuşii, Str. Braşovului, Str. Morii, Str. Broşteni, 
Str. Nouă şi Str. Mare. Deşi aceste amenajări există, ele sunt într-o stare 
avansată de degradare. 

Lipsa acestor amenajări (trotuare şi rigole) duce la un conflict în folosirea 
carosabilului. Astfel, pietonii folosesc carosabilul pentru circulaţia pietonală. 

Caracteristicile pasajelor de cale ferată 
Există pe teritorul comunei trei treceri la nivel cu calea ferată. Prima trecere este 
situată la ieşirea din satul Prejmer spre Lunca Câlnicului, la intersecţia dintre DJ 
112D (str. Mare) şi linia ferată 400 Braşov- Sf. Gheorghe. Cea de-a doua este în 
satul Prejmer pe strada Nouă. Trecerea este la nivel cu calea ferată, fără bariere 
şi este prevăzută cu semnale luminoase de avertizare.   

 

 

 

 

Figura 23. Trecere la nivel cu calea ferată la ieşirea din satul Prejmer 

 

Figura 24. Trecere la nivel cu calea ferată pe Strada Nouă, sat Prejmer 
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Trecererile la nivel cu calea ferată necesită reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice. 

Cea de-a treia trecere la nivel este situată în vecinătatea vechii I.A.S. 

Amenajările pentru circulaţia pietonilor şi a bicicliştilor 
Circulaţia pietonală se desfăşoară în condiţii acceptabile doar pe o mică parte din 
străzile din comună. Majoritatea străzilor din stale comunei nu au amenajate 
trotuare. Excepţie fac străzile Str. Carpaţilor,Str. Cenuşi, Str. Braşovilui, Str. 
Morii,Str. Broşteni,Str. Nouă şi Str. Mare. 

Nu există amenajate piste de biciclişti pe teritoriul comunei. Circulaţia bicicletelor 
se desfăşoară pe carosabil. 

Figura 25. Plan pentru amenajarea unor trasee de biciclete în judeţul Braşov 

 

Calea ferată 
Pe teritoriul comunei trec două linii de cale ferată simple: magistrala 400 care face 
legătura între Braşov şi Sf. Gheorghe şi linia secundară 403 care face legătura 
între Hărman şi Întorsura Buzăului.   

Figura 26. Schema căilor ferate române 

 

Atât  linia 400 cât şi 403 sunt linii ferate simple electrificate. 

În satul Prejmer sunt două staţii C.F. situate la aproximativ 2000m una faţă de 
cealaltă. 
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Reţeaua localităţilor şi a gărilor aferente se prezintă ca în imaginile de mai jos. 

Figura 27. Schema localităţilor şi gărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Schema gărilor cu legături la ranguri superioare de tren 
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Transport public 

Transport public auto 
Reţeaua de transport în comun din comuna Prejmer satisface într-o bună masură 
nevoia de mobilitate a localnicilor către localităţile învecinate (ţinând cont de 
dimensiunile reduse ale localităţii). Transportul se efectează în regim de maxi-taxi 
şi este asigurat de trei operatorii privaţi. Operatorii au capacităţi diferite. Doi din 
acesti operatori dispun de autovehicule de capacitate mică (microbuze) iar cel de-
al treilea realizează transportul cu autobuze. 

Traseul  Braşov – Lunca Câlnicului Colonie – Prejmer şi retur. Transportul este 
asigurat zilnic prin utilizarea a 8 microbuze astfel: 
- în zilele lucrătoare între orele 6.00 – 23.00 din 20 în 20 minute;  
- sâmbăta între orele 8,00-23,00 din jumătate în jumatate de oră; 
- duminica între orele 8,00-23,00 din oră în oră. 

Traseul Braşov – Lunca Câlnicului Colonie – Sfântu Gheorghe din oră în oră, 
zilnic, orele 6.00 – 23.00, prin utilizarea de microbuze cu 22 de locuri. 

Operatorul privat de autobuze, care asigură transportul pe următoarele trasee : 
Braşov – Prejmer – Lunca Câlnicului Colonie 
Braşov –Stupini – Teliu  - Dobârlău 
Braşov –Stupini - Teliu – Vama Buzăului 
Braşov – Stupini - Teliu – Întorsura Buzăului – Buzău 

Transport public C.F. 
În comuna Prejmer opresc zilnic 15 trenuri personale. Conform informaţiilor C.F.R. 
mersul trenurilor din staţiile Prejmer arată astfel: 

Tabelul 1. Mersul trenurilor care opresc în comuna Prejmer 

Nume Rang De la staţia La staţia Sosire Plecare Restricţii 
4501 P Braşov Prejmer 4:38 4:39 

 
4580 P 

Sfântu 
Gheorghe Prejmer 5:32 5:33 

 4502 P Şiculeni Prejmer 6:22 6:29 
 4503 P Braşov Prejmer 6:27 6:28 
 4581 P Braşov Prejmer 8:16 8:22 
 4504 P Topliţa Prejmer 8:20 8:21 
 

4582 P 
Sfântu 
Gheorghe Prejmer 11:01 11:02 

NU 
CIRCULĂ 

4015 P Braşov Prejmer 13:09 13:10 
 

4584 P 
Sfântu 
Gheorghe Prejmer 13:46 13:47 

 
4012 P Târgu Mureş Prejmer 14:29 14:30 

NU 
CIRCULĂ 

4508 P Deda Prejmer 15:36 15:37 
 4507 P Braşov Prejmer 16:41 16:42 
 

4014 P Târgu Mureş Prejmer 17:36 17:37 
 4509 P Braşov Prejmer 19:52 19:53 
 4510 P Topliţa Prejmer 20:52 20:53 
  

Sursa: www.mersultrenuri lor.ro 

http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4501
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4580
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4502
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Siculeni
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4503
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4581
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4504
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Toplita
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4582
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4015
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4584
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Sfintu%20Gheorghe
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4012
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Tirgu%20Mures
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4508
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Deda
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4507
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4014
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Tirgu%20Mures
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4509
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Brasov
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/Tren/4510
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Toplita
http://www.mersultrenurilor.ro/Statie/Prejmer
http://www.mersultrenurilor.ro/
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I. Analiză SWOT 

Puncte  forte:  

- Comuna este traversată de două drumuri naţionale DN 10 şi DN 11. 
- Comuna este traversată de drumul european E 574 care este o cale 

secundară a transporturilor rutiere din Europa, aflată în totalitate în 
România și care face legătura Craiova-Pitești-Brașov-Târgu Secuiesc-
Onești -Bacău. 

- Comuna se află la aproximativ 20 km de drumul european E60 
component al coridorului pan european ce leagă Marea Neagră de vestul 
Europei. 

- Transportul public este bine acoperit atât pe cale rutieră cât şi pe cale 
ferată. 

- Pe teritoriul comunei trece magistrala CF 400 ce leagă Braşov de Baia 
Mare şi Satul Mare. 

- În mare parte profilele transversale ale drumurilor din comună respectă 
gabaritele şi dimensiunile prevazute în normative.  
 

Puncte slabe: 

- Toate drumurile comunale (90,1 km) au îmbracamintea din pietriş sau 
macadam. 

- În anotimpurile bogate în precipitaţii pe drumurile comunale se circulă cu 
dificultate. 

- Trecerile la nivel cu calea ferată sunt deteriorate. 
- Staţiile C.F. din Prejmer sunt într-o stare avansară de degradare. 
- Pe porţiunea dintre centru Prejmer şi Lunca Câlnicului, DJ 112D are 

îmbracămintea asfaltică degradată. 
- Majoritatea drumurilor din comună nu au amenajate rigole şi trotuare. 
- Peste 95% din traficul de pe DN 11 este trafic de tranzit. 
- Poluare fonică şi a aerului este ridicată pe DN 10 şi DN 11 pe porţiunile 

ce traversează intravilanul comunei. 
- Pe porţiunea ce traversează Lunca Câlnicului, DN 11 nu are amenajate 

trotuare; circulaţia pietonală şi a bicicletelor se desfăşoară pe 
acostamentul drumului naţional la nici 1m distanţă faţă de traficul auto. 
 

Figura 29. DN 11 zona Lunca Câlnicului  

Sursa: Google Maps 

 

 

Analiza SWOT 
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Oportunităţi: 
- Asfaltarea drumurilor comunale. 
- Amenajarea de rigole şi trotuare adiacente drumurilor care în prezent nu 

au aceste amenajări şi reabilitarea lor acolo unde acestea există. 
- Refacere înbracăminte asfaltică pe Str. Mare. 
- Reabilitarea staţiilor C.F. din Prejmer. 
- Reabilitarea trecerilor la nivel cu calea ferată. 

 
Considerăm că distanţa relativ mică faţă de Braşov permite scenariul unor 
deplasări cu bicicleta între Braşov şi Prejmer. Deasemenea, fiind o zonă turistică, 
se poate miza pe realizarea unor trasee de biciclete pentru agrement – prin 
proiecte care ar trebui discutate în cadrul forurilor ce decid dezvoltarea în  Zona 
Metropolitană Braşov. 

O propunere de amplasare a acestor trasee pentru biciclete este schiţată în cele 
ce urmează; evident, pentru a identifica cele mai bune soluţii, este nevoie de 
studii specifice. 

Ameninţări: 

- Depăşirea perioadei stabilite de executare a sistemului pachetizat (5 ani); 
- Îngreunarea demersurilor de implementare a proiectelor cu finanţare 

europeană; 
- Riscul ca autorităţile locale să nu gasească finanţare pentru realizarea 

lucrărilor de drumuri; 
- Degradarea elementelor existente ale drumurilor; 

- Pericol de accidente pentru pietoni şi biciclişti datorită lipsei trotuarelor pe 
căile intens circulate (DN 11) . 
 
 

Figura 30. Propuneri trasee de biciclete 
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Din analiza situaţiei existente, căile de comunicaţii din comună se prezintă astfel: 

- 90,1 km străzi neasfaltate şi  21,80 km asfaltate. 
- Un număr mare de străzi din comună nu au amenajate rigole şi trotuare. 
- 95% din traficul înregistrat pe drumurile din comună se desfăşoară pe DN 

11(E 574); acest trafic este trafic de tranzit.  
- Circulaţia pietonală şi a bicicliştilor se desfăşoară pe acostamentul drumului 

naţional DN 11 datorită lipsei trotuarelor. 
 
Autoritatea locală a dispus, în anul 2006, întocmirea SFSP pentru introducerea în 
comună a reţelelor edilitare şi reabilitarea strazilor. Prin strategia adoptată de 
autoritatea locală, pentru realizare lucrărilor cuprinse în SFSP, lucrările urmau să 
se realizeze astfel: realizarea reţelelor edilitare şi ulterior asfaltarea străzilor şi 
amenajarea troturelor şi a rigolelor. 

Deoarece realizarea reţelelor edilitare nu avansează din lipsa fondurilor, nu se 
poate realiza nici asfaltarea străzilor din comună.  

În aceste condiţii şi conform analizei căilor de comunicaţii existente, se 
recomandă realizarea cât mai urgentă a trotuarelor de-a lungul DN11 în zona 

Lunca Câlnicului. Această amenajare va avea efecte imediate asupra siguranţei 
circulaţiei pietonale de-a lungul drumului naţional şi nu depinde de realizarea 
reţelelor edilitare.    

 

 

Concluzii şi recomandări 


