
OCROTIREA ᗠI CONSERVAREA IMAGINII SATULUI HARGHITEAN
COMUNA FRUMOASA, SATUL NICOLEᗠTI

MEMORIUL GENERAL
Descrierea detailatူ a celor studiate, referitor la elemente arhitecturale ᗰi peisagere din punct de vedere
al conservူrii imaginii satului

1. OBIECTUL STUDIULUI

Studiul valoric are ca scop identificarea elementelor care contribuie la protejarea imaginii tradiᘰionale a satului
Nicoleᗰti din comuna Frumoasa. 
Studiul face parte din studiile de fundamentare a proiectelor urbanistice ce urmeazူ sူ se elaboreze pentru
comuna Frumoasa: Planul Urbanistic General al comunei Frumoasa, respectiv planuri urbanistice zonale
pentru aceste localitူᘰi. 

2. DESCRIEREA LOCALITÂᘠII

2.1. POZIᘠIA GEOGRAFICဠ

Satul Nicoleᗰti se aflူ între satul Bârzava ᗰi comuna Frumoasa, în valea pârâului Nicoleᗰti, în partea esticူ a
depresiunii Ciucului de Sus. Este traversat de drumul naᘰional DN 12A. Cel mai apropiat oraᗰ este: Miercurea
Ciuc, (11 km).
În partea nordicူ este alipit de comuna Frumoasa. Pârâul Nicoleᗰti traverseazူ localitatea.  Localitူᘰiile vecine
sunt: satul Delniᘰa, Bârzava, comuna Frumoasa. Administrativ aparᘰine comunei Frumoasa. 

2.2. SCURT ISTORIC

Satul este amintit în registrul papal din anul 1332 pe nume "Sancto Nicolao". În anul 1567 este înregistrat cu
22 porᘰi pe nume "Zent Mijklos". Prima bisericူ din anul 1498, construit în stil gotic  a fos ruinat de tူtarii în
anul 1661, iar în anul 1694 au ruinat ᗰi turnul.  Turnul a fost reconstruit în anul 1724. Biserica romano-catolicူ
cu carater de fortificaᘰii a fost construitူ între anii 1777 ᗰi 1784, în stil baroc. Zidul de fortificaᘰii  a fost
constrit în anul 1722. Este renumit clopotul bisericii.
Poziᘰia drumului principal (astူzi drumul naᘰional) care strူbate satul în partea lui vesticူ, care este ᗰi era
principala legူturူ a satului cu satele învecinate, nu s-a modificat dealuncul timpului.
Are trei zone (pူrᘰi) majore denumite: Alszeg (partea de vest), Középszeg (mijloc), Felszeg (ᗰi de est). Este
traversat de pârâul Nicoleᗰti dinspre est spre vest.
Locuitorii în marea majoritate sunt  de etnicူ maghiarူ ᗰi de reiligie romano-catolicူ. 
În recensemântul din anul 1992 numူrul locuitorii era 1152 din care 1148 maghiari, 4 români.

3. DEZVOLTAREA ARHITECTURALဠ ᗠI CARACTERISTICILE URBANISTICE

3.1. DEZVOLTAREA ISTORICဠ ᗠI URBANISTICဠ A SATULUI

De obicei configuraᘰia unui sat depinde de aᗰezarea geograficူ a localitူᘰii, de nevoile sociale ᗰi economice ale
locuitorilor. Satul este definit de strူzi, parcele, poteci, vecinူtူᘰi... cea ce creazူ o imagine de ansamblu a
satului, cu momentele sale specifice. Astfel s-a dezvoltat o imagine de sat, care este influenᘰat ᗰi definit istoric.

O altူ caracteristicူ a satului era împူrᘰirea militarူ, care a fost definit pe baza teritoriului ᗰi a numူrului de
militari (cap de gospodူprie). Astfel ᗰi în denumirile actuale putem încူ observa împူrᘰirea iniᘰialူ a satului
denumite ca "szegek" sau "tízek". 

Partea cea mai veche a satului este zona din sudul ᗰi estul bisericii (porᘰiunile apropiate ale bisericii din
Alszeg, ᗰi Középszeg). Acest lucru se poate observa ᗰi studiind harta austriacူ din 1769-1773, pe care putem
recunoaᗰte strူzile: Templom u., Bot u. ᗰi ramificaᘰiile acestor strူzi.
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De-a lungul timpului specifice satului erau gospodူriile familiale mari, care pe parcursul timpului s-au împူrᘰit
ᗰi au devenit gospodူrii mici, care la rândul lor se despicau mai departe pe baza de rudenii. 

Structura strူzilor ᗰi forma lotizူrii se poate încူ regူsi în zona din jurul bisericii a satului caracteristice printr-
o ocupare a terenului mai liber, generând o structurူ stradalူ cu înfundူturi. Dezvoltူrile mai noi faᘰူ de
aceastူ fazူ se încadreazူ într-o structurူ cu parcelar tip bandူ înᗰiruite de-alungul strူduᘰelor care se ramificူ
din acest miez. Forma planimetricူ strူzilor este organicူ, neregulatူ, în concordanᘰူ cu peisajul ᗰi geografia
zonei.

3.2. STRUCTURA ᗠI TIPUL LOCALITဠᘠII, TIPURILE PARCELELLOR

Localitatea este un sat de vale, cu formူ alungitူ. Trama stradalူ este alcူtuitူ din trei strူzi principale:
(DN12/A Szeredás út, Templom utca, Kicsid utca) din care se desprind drumurile laterale ᗰi înfundူturile. În
localitatea Nicoleᗰti folosesc denumirea de "tízes" ,"szer" sau "szeg", care reprezintူ o parte micူ din sat,
denumite de locuitorii. Astfel în sat se distinge  trei "szeg": "Alszeg", "Középszeg" ᗰi "Felszeg".     
În satul Nicoleᗰti la întîlnirea unor strူzi mai însemnate existူ fântâni comune, folosite de locuitorii  strူzii,
sau a "szeg"-ului în comun (ex. Feketék kútja, Pálfyak kútja).

Aᗰezarea caselor pe parcelူ este pe front stradal, eventual cu mici grူdini în faᘰူ. ᗠura are o poziᘰie
transversalူ împူrᘰind curtea de grူdinူ. Alte clူdiri gospodူreᗰti gူsim înᗰiruite în prelungirea casei sau
vizavi de casူ (bucူtူria de varူ, sopron pentru lemne, anexe gospodူreᗰti). În cele mai multe cazuri fântânile
sunt construite între cele douူ parcele, cu folosinᘰူ comunူ de cူtre cele douူ gospodူrii.  

3.3. IMAGINI CARACTERISTICE ALE STRဠZILOR

Axa principalူ est-vest este axa generatoare a satului, la care în secolele. XIX. ᗰi XX.-lea s-a dezvoltat satul ᗰi
dealungul drumului naᘰional (axa nord-sud). Din axa est-vest strူzile au o formူ neregulatူ, urmူrînd firesc
geografia terenului. Imaginea caracteristicူ a strူzilor e definitူ de elementele care îngrူdesc, ᗰi anume
gardurile, porᘰile ᗰi volumul clူdirilor.
Un element prezent în imaginea stradalူ sunt crucile de stradူ, care sunt amplasate la intersecᘰii de drum sau la
întrâri-ieᗰiri din sat. Pe lângူ aceste cruci sunt amplasate alte 14 cruci dealungul Calei crucii care porneᗰte de
la bisericူ, traversaezူ satul spre est ᗰi se terminူ pe dealul "Borvízoldal".  

3.4. TIPURI DE CLဠDIRI

3.4.1. Clူdiri comunitare ᗰi  publice

Biserica romano-catolicူ (fiind monument istoric) cu carater de fortificaᘰii a fost reconstruit în forma actualူ
între anii 1777 ᗰi 1784, în stil baroc. A existat o bisericူ construitူ în stil roman, dupူ care a existat ᗰi unul
construit în stil gotic (probabil în 1498, dupူ Endes), care a suferit în timpul invaziei tူtarilor din 1694, ᗰi
probabil cူ numai zidurile turnului actual au rူmas din aceastူ epocူ.
Zidul de fortificaᘰii din jurul bisericii a fost reconstrit în stil baroc în anul 1722. Biserica este renumitူ de o
inscripᘰie veche secuiascူ de pe balustrada corului (originalul dispူrutူ, copie în muzeul din Budapesta).

Casa de culturူ - este în zona centralူ a satului, la intersecᘰia strူzilor Szeredás út ᗰi Patak utca.

ᗠcoala generalူ (Nagy iskola)- se aflူ pe strada Templom u. la est de bisericူ.

ᗠcoala elementarူ (Kicsi iskola) - (a fost transformatူ din vechea locuinᘰူ a notarului satului) se aflူ lângူ
drumul naᘰional pe partea sudicူ a localitူᘰii.

Grူdiniᘰa amenajatူ într-o casူ de locuit în spatele casei de culturူ.

3.4.2. Clူdiri de locuit
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Caracteristica structurii satului o dau casele ᗰi ᗰurele, care împreunူ cu terenurile alူturate ᗰi reᘰelele stradale
definsc satul. 
Material cel mai frecvent folosit pentru construrea caselor este lemnul, cူrူmida este un material folosit mai
ales la case noi. 
Putem defini mai multe tipuri de case tradiᘰionale, care s-au format de-a lungul timpului, ᗰi care azi stau ca
martorii a trecutului.
Casele care se încadreazူ în caracterul tradiᘰional al satului sunt categorizate în primele trei clase: A, B ᗰi C, cu
subclase enumerate mai jos. Casele tip C au fost construite în anii comunismului, din aceste tipuri sunt multe
care se integreazူ bine în imaginea satului. Aceste case (tip. A, B, ᗰi C) sunt cele care au pူstrat caracterul lor,
la care eventualele intervenᘰii nu au schimbat radical aspectul, sau aceste schimbူri sunt reversibile
(intervenᘰia cea mai frecventူ este schimbarea ferestrelor din faᘰada principalူ cu ferestre cu trei canate)
Casele tip. D. sunt cele construite mai ales dupူ 1980, din care numai câteva sunt care se integreazူ în peisajul
arhitectural, din pူcate marea majoritate a caselor construite recent nu se integreazူ în  imaginea satului. 
Bucူtူriile de varူ fiind anexe gospodူreᗰti, totuᗰi avînd în unele cazuri ᗰi funcᘰiunea de locuire ocazionalူ,
din acest motiv am tipizat ᗰi colorat similar cu casele de locuit.
Sunt construcᘰii cu caracter casူ de varူ sau adူpostesc cuptorul. Ele sunt amplasate ori vis-a-vis de casူ,
paralel cu casူ sau în continuarea casei spre ᗰurူ. Gူsim la ele exemplare mai vechi, de casူ micူ tradiᘰionalူ
monocelularူ. Bucူtူriile de varူ sunt de obicei tencuite ᗰi vူruite în stilul caselor de locuit. 

Casူ simplူ, tradiᘰionalူ din bârne - tipul A.
Sunt casele cu cea mai veche ᗰi arhaicူ tipologie tradiᘰionalူ.
Pereᘰi construite din bârne de lemn tencuite.
Sunt case cu doi încူperi, eventual trei, cu intrare directူ din curte, fူrူ prispူ, sau cu prispူ intrândူ, eventual
cu o straᗰinူ mai latူ pe latura spre curte. Acoperiᗰul este rezolvat cu patru ape cu învelitoare de ᗰiᘰူ sau
ᗰindrilူ (draniᘰူ), cu o înclinaᘰie de 50-60 de grade. (La multe case structura ᗰi panta acoperiᗰului respectiv
învelitoarea a fost schimbatူ ulterior). 
Iniᘰial erau construite fူrူ coᗰ de fum, ferestrele sunt mici ᗰi se deschid cူtre exterior.
Sunt tencuite cu chirpici, zugrူvite în culoare albastrူ sau albူ.
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare galben deschis, categorizate la tipul A, la care se propune o atenᘰie
aparte. În mare parte sunt construite înaintea primului rူzboi mondial.

Casူ tradiᘰionalူ din bârne de lemn sau cူrူmidူ (piatrူ) cu prispူ (târnaᘰ) - tipul B.
Sunt casele tradiᘰionale cu prispူ, construitူ în mare parte între 1900-1950.
Pereᘰi construite din bârne de lemn, cူrူmidူ plinူ, piatrူ.
Soclu mai înalt din piatrူ, 3 camere în general, Acoperiᗰul este rezolvat cu patru ape (sau în 2 ape cu colᘰuri
teᗰite) cu învelitoare de ᘰiglူ solzi, cu o înclinaᘰie de 40-50 de grade. Sunt construite cu coᗰ de fum ziditူ din
cူrူmidူ plinူ. De obicei balustrada prispei din lemn este decoratူ. 
Ferstrele din lemn au proporᘰii frumoase ᗰi sunt tipice.
Tencuialူ de var zugrူvit cu var alb sau colorat în tonuri pastelate.
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare portocalie.  

Casele anilor 40-70 ai sec. XX.-lea - tipul C.
Sunt case pe parter cu planimetrie drepughilarူ, tip. L sau tip. T.
Pereᘰii în mare parte sunt construite din bârne de lemn, cူrူmidူ plinူ sau cu goluri, BCA.
Acoperiᗰul este rezolvat în mai multe ape, cu învelitoare de ᘰiglူ trasူ sau azbociment, cu o înclinaᘰie de 30-40
de grade. Sunt construite cu coᗰ de fum ziditူ din cူrူmidူ plinူ.
Nu mai au prispူ, sau în loc de prispူ are verandူ (prispူ înziditူ cu ferestre), sau are o terasူ  alipitူ de casူ,
executat din structurူ metalicူ. Ferestrele sunt tipice (cu trei ochiuri - tip bloc), iar plafonul camerelor este
deja tencuitူ.
Tencuialူ de ciment sau var zugrူvit în dungi orizontale (în dreptul ferestrelor) în tonuri pastelate.
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare roᗰie.

Casele construite dupူ anii '80 ai sec XX.-lea - tipul D.
Clူdirile construite dupူ anul 1980 de obicei se plaseazူ din punct de vedere arhitectural ᗰi mai departe de
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cele menᘰionate adineauri. 
Sunt înalte, au mansardူ sau etaj, planimetrie neregulatူ, acoperiᗰ rezolvat netradiᘰional în 2 sau mai multe
ape.
Acese clူdiri modificူ mult imaginea satului tradiᘰional, par a fi scoase din scara satului, se definesc cu forme
ᗰi materiale strူine satului, acoperiᗰuri cu înclinaᘰii neobiᗰnuite cu pante între 30-45 grade ᗰi cu culori stridente
pe faᘰadူ. Învelitoare din azbociment, ᗰindrilူ bituminoasူ, onduline, tablူ cu imitaᘰie de ᘰiglူ în culori
stridente. Ferestre fူrူ sprosuri din PVC sau lemn, sau cu forme dimensiuni stranii.
Tencuialူ de ciment sau termoizolaᘰie exterioarူ din polistiren tencuit ᗰi vopsit în tonuri stridente.
Sunt câteva exemple ᗰi pozitive din aceastူ categorie (construite dupူ 1980) din punct de vedere a imaginii
satului, care se integreazူ bine în peisaj (acestea sunt notate cu D+).
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare purpuriu deschis.

Case cu elemente de tip conac, tip. urban, sau cu caracter public - tipul E.
Sunt clူdiri de locuit (casူ parohialူ, casa cantorului, casa învူᘰူtorului, locuinᘰa notarului, etc.), construite în
general din piatrူ ᗰi cူrူmidူ, cu decoraᘰii din tencuialူ de pe faᘰade.
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare purpuriu cu dungi verticale.

Clူdiri publice - ᗠcoala, Bisericူ, Casa de culturူ, etc.
Ele sunt identificate pe hartူ cu culoare purpuriu închis. Sunt elemente importante din punct de vedere a
imaginii satului.

3.4.3. Anexe gospodူreᗰti

ᗠura
În afara caselor o notူ caracterisitcူ a satului o dau ᗰurile, care sunt deosebite atât în numူrul lor, cât ᗰi în
importanᘰa datူ lor. Numူrul ᗰurilor rezultူ din activitatea agricolူ a satului, deserveᗰte nevoia de adူpostire a
bunurilor agricole, ele adူpostesc grajdurile animalelor mari ᗰi animalelor mici ᗰi servesc la depozitarea
fânului. 

ᗠurile sunt construite tradiᘰional din bârne de lemn sau din piatrူ de râu. La clူdirile mai noi au folosit ᗰi
cူrူmidူ. (Parte de grajd a surei deobicei este construitူ cu pereᘰi din cူrူmidူ sau piatrူ). Acoperiᗰul este în
patru sau douူ ape. Planul deobicei este subînpူrᘰit în trei încူperi. 
Ele fiind amplasate transversal pe lot, alcူtuiesc unitူᘰi mai mari formând ᗰiruri de ᗰure în capူtul curᘰii.
Având volumetrie mai semnificativူ sunt elemente importante în imaginea tradiᘰionalူ a satului.
O porᘰiune mai micူ dintre gospodူriile satului nu au ᗰurူ, celelalte gospodူrii au, ᗰi în majoritate sunt ᗰi
folosite.
De multe ori gူsim exemple în care un gospodar deᘰine de mai multe ᗰuri. În general ᗰurile sunt construite
tradiᘰional din bârne de lemn, la gospodူrii mai mari sau tip conace apar ᗰi ᗰuri construite din piatrူ sau
cူrူmidူ.

Distingem mai multe tipuri de ᗰurူ:

ᗠurူ tip "A"- construite în totalitate din bârne de lemn, - pe hartူ - culoare maro deschis cu raster maro închis

ᗠurူ tip "B" - construite parᘰial din bârne de lemn, iar grajdul este din cူrူmidူ sau piatrူ - pe hartူ - culoare
maro închis cu raster maro deschis

ᗠurူ tip "C" - construite integral din cူrူmidူ sau piatrူ

ᗠurူ sau ᗰopron - tip "D"- construtူ din schelet de lemn finisat cu scူndurူ (aᗰezat pe verticalူ) - pe hartူ
culoare maro închis cu raster verde închis  

ᗠurူ tip "E" - aparᘰinând unui conac construite integral din cူrူmidူ sau piatrူ
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ᗠoproane, afumူtoriile, ateliere, diverse spaᘰii de depozitare, grajduri pentru animale mari (cai vaci) ᗰi
mici (oi porci), coteᘰe pentru pူsူri... etc.
Amplasarea lor se face de obicei într-o clူdire separatူ între casူ ᗰi ᗰurူ. Unele funcᘰiuni pot intra în clူdirea
ᗰurii. Aceste anexe de obicei sunt construite, ca ᗰi ᗰurile în mod tradiᘰional din bârne de lemn, sau pe structurူ
din lemn, mai rar: cူrူmidူ sau piatrူ -
pe hartူ culoare maro deschis cu raster verde închis 
De obicei ele sunt înglobate în volumul ᗰurei, dar dacူ apar ca volum separat sunt amplasate pe partea opusူ a
curᘰii faᘰူ de casူ.

Fântâni
Tipurile arhaice sunt fântânele cu cumpူnူ (simbol: BG, cerc culoare albastru închis), din care puᘰine
exemplare au mai rူmas pânူ zilele noastre. Cele mai rူspândite sunt fântânele cu roatူ (simbol: BK, pူtrat
culoare albastru deschis), de obicei în forme refူcute, modernizate. Din punct de vedere istoric ᗰi a imaginii
satului sunt foarte importante fântânile comune (de folosinᘰူ comunူ pentru un "szeg", "szer" sau "tizes") care
deobiciei sunt amplasate la intersecᘰii de drumuri (ex. Feketék kútja, Pálfyak Kútja).
Fântâni construite în anii comunismului - tip C.
Fântâni noi, forate, din elemente metalice - tip. D.

3.5. OBIECTIVE STRADALE CARACTERISTICE  

Porᘰile
Caracteristici ai satului, care creeazူ imagini specifice sunt porᘰile, ce joacူ un rol important în imaginea de
ansamblu a satului. Porᘰile tradiᘰionale din zonူ sunt construite din lemn cu stâlpul porᘰii din bloc de piatrူ
fasonatူ ᗰi sculptatူ. 
Porᘰile sunt clasificate în urmူtoarele categorii:

A     Porᘰi simple din lemn, fူrူ acoperiᗰ, ᗰi fူrူ pretenᘰii
B1   Porᘰi din lemn, cu stâlpi din lemn sau piatrူ fasonatူ
B2   Porᘰi tradiᘰionale tip secuiesc - (acoperit numai poarta micူ) - pe hartူ - culoare verde închis  
B3   Porᘰi tradiᘰionale mari din lemn tip secuiesc, (acoperit în totalitate ambele porᘰi: micူ ᗰi mare) - pe
hartူ - culoare maro
C1 Porᘰi construite între anii 60-80 ai sec XX., cu stâlpi metalici ᗰi poartူ din lemn
C2 Porᘰi metalice (tipic anilor 60-80, sec XX.), cu stîlpi metalici ᗰi poartူ metalicူ
C3 Porᘰi cu stâlpi din beton, cu poartူ din lemn (tipic anilor 60-80, sec XX.). 

Unele porᘰi imitူ forma porᘰii secuieᗰti (B2 sau B3). - pe hartူ - culoare verde deschis
(Semnul + sau - indicူ intergrarea pozitivူ sau negativူ în imaginea satului).

D Porᘰi construite dupူ anii 80, sec XX., sunt în general din lemn pe o structurူ metalicူ, cu 
alcူtuire, proporᘰii ᗰi culori stridente imaginii satului, exceptînd unele care am notat cu D+.

E    Porᘰi aparᘰinînd conacelor sau clူdirilor publice reprezentative, construite mai ales în stil baroc, din
cူrူmidူ sau piatrူ.

Gardurile
Pe lîngူ porᘰi sunt ᗰi ele elemente definitorii în crearea imaginii satului.
Gardurile sunt classificate similar porᘰilor dupူ acelaᗰi categorii (A, B1, C1, C2, C3, D, E).

Crucile, Calea crucii
Un element prezent în imaginea stradalူ sunt crucile de stradူ, care sunt amplasate la intersecᘰii de drum sau la
întrâri-ieᗰiri din sat. Pe lângူ aceste cruci sunt amplasate alte 14 cruci dealungul Calei crucii care porneᗰte de
la bisericူ, traversaezူ satul spre est ᗰi se terminူ pe dealul "Borvízoldal". 
Pe hartူ sunt notate cu semnul crucii.

4. ANALIZA INTERVENᘠIILOR ASUPRA IMAGINII SATULUI

4.1. DEFINIREA ZONELOR CU IMAGINI SPECIFICE RELATIV UNITARE 
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Localitatea s-a dezvoltat organic aproape pânူ la mijlocul secolului al XX-lea. 
Aspectul strူzilor este definit de case construite perpendicular pe stradူ, trase la front eventual cu mici grူdini
înguste în faᘰူ, case cu forme alungitူ ᗰi volum cu parter. 
Limita strူzii este limitatူ de ᗰirul gardurilor ᗰi porᘰilor care apare în prim plan, iar imaginea este închisူ de
ᗰirul ᗰurelor în fundal puse paralel cu strada. Aceastူ formူ de ocupare tradiᘰionalူ s-a pူstrat destul de bine în
sat.
Imagine satului în zona centralူ este dominatူ de câteva clူdiri publice reprezentative ca biserica, casa
parohialူ, casa cantorului, scoala generalူ, ᗰi casa de culturူ, totuᗰi aceastူ zonူ nu poate primii un caracter
urban fiind clူdiri izolate între clူdirile ᗰi obiectele arhitecturale cu aspect vernacular, pူstrând formele ᗰi
materialele de construcᘰii tradiᘰionale, atât la casele de locuit cât ᗰi la anexele gospodူreᗰti. În acestူ zonူ s-a
pူstrat ᗰi trama stradalူ originalူ (organicူ, cu înfundူturi), pူstrând valori istorice pentru prezent ᗰi viitor.
În acestူ zonူintrူ majoritatea satului, nucleul vechi al satului din sudul ᗰi estul bisericii, strada zonele Alszeg,
Középszeg ᗰi Felszeg, exceptând zona mai nouူ (partea de nord a drumului naᘰional.

4.2. INTERVENᘠII MAJORE ASUPRA SATULUI DIN PERIOADA 1950-2013

Transformူrile social-economice dupူ cel de-al doilea r.m. au dus la modificူri substanᘰiale ale imaginii
satului. Înfiinᘰarea cooperativelor agricole a dus la destrူmarea treptatူ a gospodူriei tradiᘰionale, în care toate
activitူᘰiile gospodူreᗰti s-au desfူᗰurat în interiorul aceluiaᗰi lot cuprinzând toate anexele gospodူreᗰti
necesare. Din aceastူ cauzူ ᗰi datoritူ migrူrii forᘰei de muncူ cူtre oraᗰ se constatူ ieᗰirea din folosinᘰူ a
mai multor clူdiri gospodူreᗰti. Deteriorarea ᗰi neîntreᘰinerea lor conduce la dispariᘰia lor treptatူ, fapt care
înseamnူ o pierdere majorူ importantူ a imaginii satului. Imaginea actualူ a satului este hotူrâtor determinatူ
de prezenᘰa ᗰurilor. Menᘰinerea lor în viitor se poate realiza numai dacူ folosirea lor este rentabilူ, ceea ce
transpune probleme socio-economice ca rentabilizarea micilor gospodူrii.
O intervenᘰie cu impact major asupra imaginii satului din str. "Szeredás út" (DN 12/A), este rezultatul unui
proces mai lung de modernizူri succesive a drumului, care a determinat supraînူlᘰarea nivelului de cူlcare a
drumului faᘰူ de trotuare ᗰi fronturile strူzii. Situaᘰia este agravatူ ᗰi de circulaᘰia intensူ de pe acest drum ᗰi
lipsa parcajelor.
Rezolvarea acestui probleme implicူ eforturi financiare majore, dar importante din punct de vedere al imaginii
acestui strူzi. În afara eliminူrii traficului greu ᗰi intens, prin realizarea unui drum de ocolire, ar fi necesar ᗰi o
reabilitare a profilului transversal al drumului.

Intervenᘰii pozitiv realizate
Reabilitarea unor case s-a realizat cu pူstrarea volumetriei corpului de cူtre stradူ ᗰi îmbinarea corectူ a
elementelor noi de construcᘰii cu cele tradiᘰionale.
La unele lucrူri de reabilitare a faᘰadelor se observူ o conᗰtientizare a valorilor tâmplူriilor tradiᘰionale. Se
observူ o grijူ pentru pူstrarea tradiᘰiei porᘰilor secuieᗰti.
Majoritatea fântâniilor comune sunt periodic întreᘰinute ᗰi reparate de comunitate.
Din pူcate se observူ folosirea neadecvatူ a materialelor noi la aceste reparaᘰii: tablူ, beton, ᗰindrilူ
bituminoasူ etc.

Intervenᘰii care modificူ negativ imaginea satului
În acestူ categorie intrူ casele de locuit construite recent, sau case reabilitate prin extiindere, mansardare, care
în contextul în care apar sunt ieᗰite din scarူ prin proporᘰii ᗰi volumetrie prea mare. Nu se integreazူ în peisaj,
având elemente de expresie arhitecturalူ netipice precum ᗰi culori stridente la faᘰade.
Sunt exemple de casူ cu volumetrie bunူ, dar având unele detalii realizate cu materiale noi: ca de exemplu
învelitoare strူinူ ca material sau culoare, înrူutူᘰeᗰte integrarea lui.
Termoizolarea ulterioarူ a faᘰadelor cu decoraᘰiuni din tencuialူ, duce la dispariᘰia lor, ᗰi astfel la modificarea
imaginii satului. Astfel pentru aceste clူdiri se vor izola în primul rând pardoseala ᗰi planᗰeul.
Au apူrut porᘰi ᗰi garduri strူine ca înfူᘰiᗰare din tradiᘰia localူ, care are aspecte negative asupra imaginii
satului. Este de preferat ca porᘰile ᗰi gardurile noi sူ se execute luînd ca model porᘰile existente valoroase din
sat.
Amplasarea unor stâlpi elecrici din beton în apropierea unor elemente sau clူdiri arhitecturale valoroase (cruci
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de lemn, porᘰi, case) este semnul indoleanᘰei ᗰi a lipsei de respect faᘰူ de valorile spirituale ᗰi arhitecurale ale
acestor elemente.
În ultimii ani se poate surprinde apariᘰia clူdirilor cu caracter de casူ de vacanᘰူ cu forme ᗰi cu amplasare
nespecifice zonei ᗰi satului tradiᘰional.
Clူdirile noi construite sunt în numူr mai redus, care din experienᘰa altor sate au tendinᘰa de a ieᗰi din tiparele
bine definite tradiᘰionale. Acest fenomen se poate surprinde ᗰi la extinderile sau mansardူri de case.

5. PROPUNERI PENTRU PROTEJAREA IMAGINII SATULUI 

5.1. MONUMENTE

Sunt protejate prin lege urmူtoarele obiective din sat care sunt cuprinse în Lista monumentelor istorice :

534 HR-II-a-A-12883 Ansamblul Bisericii Romano-Catolicူ "Sf. Nicolae" - Nicoleᗰti nr. 96-Frumoasa,- sec.
XV-XIX
535 HR-II-m-A-12883.01.Biserica Romano-Catolicူ "Sf. Nicolae" - Nicoleᗰti nr. 96 -Frumoasa, sec. XV-XIX
536 HR-II-m-A-12883.02. Zid de incintူ- Bisericii Romano-Catolicူ "Sf. Nicolae"-Nicoleᗰti nr. 96-
Frumoasa,- sec. XVII
537 HR-II-m-A-12883.03. Casa parohialူ veche - Nicoleᗰti nr. 96- Frumoasa, 1824

Conform legii la orice intervenᘰie la monumentele înscrise în Lista monumentelor istorice ᗰi pentru lucrူri de
investiᘰii sau lucrူri de reparaᘰii la clူdiri aflate în zona de protecᘰie a acestora prin certificat de urbanism emis,
trebuie sူ se solicite avizul Comisiei Naᘰionale a Monumentelor Istorice prin Direcᘰia Judeᘰeanူ de Culturူ ᗰi
Culte Harghita.   

În cadrul studiilor de fundamentare al Planului Urbanistic General al comunei Frumoasa, anterior reactualizူrii
PUG-lui este nevoie de urmူtorul studiu:
- studiu de delimitare a zonei de protecᘰie a ansamblului ᗰi a monumentului istoric cuprinse în Lista
monumentelor istorice

5.2. INSTRUMENTELE ALE PROTEJဠRII LOCALE

Dezideratul menᘰinerii imaginii tradiᘰionale a satului se pote obᘰine prin acᘰiunea comunူ a conducerii
comunei ᗰi a locuitorilor satului. Este foarte important conᗰtienᘰizarea valorilor existente în rândul populaᘰiei,
reorientarea interesului pentru formele arhitecturale ᗰi rezolvူrile tradiᘰionale. 
În procesul de conᗰtienᘰizare a valorilor rolul cel mai important ar putea sူ aibူ organizaᘰiile civile, care pe
lângူ obiectivele de pူstrare a identitူᘰii culturale, a tradiᘰiilor locale în viaᘰa socialူ, îᗰi introduc în program ᗰi
protejarea imaginii satului. 
Instrumentele administraᘰiei publice de protejare a imaginii tradiᘰionale a satului sunt:

- realizarea unei prezenᘰe periodice a unui arhitect sensibil ᗰi perceptiv la procesul de schimbare a
imaginii satului, care rezolvူ problemele esenᘰiale ale dezvoltူrii durabile a imaginii satului

- reglementူrile urbanistice pentru zonele diferite ale satului
- cuprinderea obiectivelor valoroase (de arhitecturူ ᗰi peisagere) în liste de protejare localူ

5.2.1. Propuneri de reglementူri urbanistice

În rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea durabilူ a localitူᘰii, cu pူstrarea trူsူturilor urbanistice ᗰi
arhitecturale, instrumentul de bazူ a Primူriei constutuie prevederile Planului Urbanistic General ᗰi
reglementူrile cuprinse în PUG. Propunerile de reglementူri urbanistice  din Anexa 1 a prezentului studiu
sunt întocmite pentru a fi introduse în Reglementူrile PUG-lui, cu ocazia reactualizူrii acestuia. 

Aceste propuneri de reglementူri nu sunt exhaustive ᗰi s e referူ numai de aspectele legate de dezideratul de
menᘰinerea valorilor tradiᘰionale existente ᗰi restricᘰionarea construcᘰiilor noi precum ᗰi a intervenᘰilor în aᗰa
fel ca acestea sူ nu altereze imaginea satului, dimpotrivူ sူ se aducူ înbunူtူᘰiri, corectူri în acest sens. 
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Aprobarea Regelementူrilor urbanistice de cူtre Consiliulo Local al Comunei Frumoasa pe baza Hotူrârii
Consilului constituie un cadru orientativ pentru specialiᗰtide la Primူrie în vederea impunerii unor restricᘰii
asupra construcᘰiilor noi ᗰi a intervenᘰiilor asupra construcᘰiilor existente. 

Dupူ aprobarea PUG-lui reactualizat Reglementူrile acestuia se ridicူ la rang de lege ᗰi devin instrumente de
lucru în modelarea imaginii satului. 

Datoria specialiᗰtilor de la Primူrie, care emit Certificatele de Urbanism, este sူ introducူ în prevederile
acestuia acele puncte din reglementူri, care se referူ la terenul/obiectivul în cauzူ, pentru care s-a cerut
elaborarea Certificatului de Urbanism. Este foarte important introducerea detailatူ a cerinᘰelor referitoare la
obiectul respectiv cu scopul ca la începerea fazei de proiectare beneficiarul ᗰi proeictantul sူ se orinteze dupူ
aceste cerinᘰe. 

La certificatele de urbanism emise pentru instrူinူri de bunuri imobiliare deasemenea trebuiesc introduse
cerinᘰele referitoare la volumetrie, amplasarea construcᘰiei, eventuale restricᘰii, pentru a crea o imagine exactူ
celui care cumpူrူ terenul/obiedtivul în vederea realizူrii unei investiᘰii noi. 

5.2.2. Propuneri de protejare localူ

Propunerea de reglementူri dau un cadru general pentru protejarea imaginii intregului sat, a valorilor
ambientale. Pentru protejarea unori obiective mai valoroase, a cူror dispariᘰie sau transformare radicalူ ar
reduce prejudicii pentru patrimoniul construit al localitူᘰii, s-au intocmit propuneri de protejare localူ,
cuprinse în anexa 2 a prezentului studiu:    

- anexa 2. - Lista clူdirilor ᗰi a gospodူriilor/parcelelor propuse pentru protejare localူ
- anexa 3. - Lista aleilor pietonale/semicarosabile ᗰi a spaᘰiilor publice propuse pentru protejare localူ

În vederea operူrii mai uᗰoarူ a Listei clူdirilor ᗰi a gospodူriilor/parcelelor propuse pentru protejate localူ,
sunt prezentate extrase ale acesteia în funcᘰie de diferitele categorii de protecᘰie în anexele 2a,2b, ᗰi 2c, dupူ
cum urmeazူ:

- anexa 2a - Lista clူdirilor propuse pentru protejare localူ tip 1 (H1)
- anexa 2b - Lista clူdirilor propuse pentru protejare localူ tip 2 (H2)
- anexa 2c - Lista gospodူriilor/parcelelor propuse pentru protejate localူ (T)

a. În categoria clူdirilor cu protejare localူ tip 1 (H1) sunt cuprinse clူdirile tradiᘰionale valoroase din puct
de vedere arhitectural ᗰi care în general pူstreazူ volumul, forma ᗰi detaliile originale. 

Protejarea localူ tip 1 (H1) atrage dupူ sine urmူtoarele obligaᘰii: 
- Interdicᘰia de demolare. Autorizaᘰia de demolare pentru aceste obiective se poate elibera numai dacူ pe

baza unei Hotူrâri a Consiliului Local, obiectul se scoate din lista de obiecte protejate pe plan local.

- Orice transformare a clူdirii (adူugiri, schimbူri de materiale de finisaj, schimbarea tâmplူriei,
refacerea porᘰii ᗰi a împrejurimii cူtre stradူ) trebuie sူ se facူ pe bazူ de autorizaᘰie de construire ᗰi fူrူ a
diminua valoarea ambientalူ a clူdirii. Nu este nici o interdicᘰie în ceea ce priveᗰte adaptarea clူdirii la
cerinᘰele de confort ᗰi igienူ, dar aceste lucrူri sူ nu se execute în detrimetrul aspectului tradiᘰional al
faᘰadelor. 

- La clူdirile de locuit unde mai recent s-a schimbat forma ferestrelor originale în ferestre cu trei canate,
cu ocazia unori reparaᘰii la faᘰade ar fi de dorit refacerea ferestrelor originale.

b. În categoria clူdirilor cu protejare localူ tip 2 (H2) sunt cuprinse clူdirile care prezintူ valori
ambientale precum ᗰi clူdiri care au suferit transformူri importante ale faᘰadelor, dara care cuprind detalii
arhitecturale valoroase (de exemplu stâlpi sculpate). Sau sunt construcᘰii mai recente dar cu volumetrie
proporᘰii ᗰi cromaticူ care se integreazူ bine în imaginea satului. Majoritatea acestora definesc valori
ambientale ale zonelor în care sunt amplasate ᗰi ca atatre demolarea sau transformarea radicalူ a lor ar aduce
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prjudicii imaginii satului. 

Protejare localူ tip 2 (H2) atrage dupူ sine urmူtoarele cerinᘰe care intrူ în categoria de recomandူri:
- Pူstrarea obiectivului în mူsura posibilitူᘰilor prin intreᘰinere curentူ ᗰi eventual prin refuncᘰionalizare
- Pူstrarea volumetriei ᗰi a modului de amplasare faᘰူ de aliniament
- Pူstrarea detaliilor valoroase existente

C. În categoria gospodူriilor/parcelelor cu protejare localူ (T) sunt cuprinse:

- gospodူriile care prezintူ un aspect unitar ᗰi sunt compuse din obiective cuprinse  în lista de protejare
localူ. Aceastူ meritူ o atenᘰie deosebitူ ᗰi sunt cele mai propice pentru valorificare în cadrul turismului rural,
prezentând imagini autentice a gospodူriilor tradiᘰionale. 

- parcele ale unor conace în integritatea lor ar trebui pူstrate, fူrူ a fi dezmembrate. 

Lista aleilor pietonale/semicarosabile ᗰi a spaᘰiilor publice propuse pentru protejare localူ
(anexa 3) cuprinde acele strူzi ᗰi uliᘰe piaᘰete care conferူ satului o atmosferူ  specificူ ᗰi care necesitူ o
atenᘰie deosebitူ în amenajarea lor: 

- pူstrarea caracterului prin dominanᘰa suprafeᘰeleor înierbite
- amenajarea carosabilului ocazional prin strat drenant ᗰi suprafaᘰူ de macadam 
- amenajarea aleilor pietonale prin sistemul de gazon cu strat drenant
 

Propunerile de protejare locale devin instrumente de lucru dupူ aprobarea lor de cူtre Consiliul Local pe baza
Hotူrârii Consiliului. 

Hotူrârea Consilului Local prin care se aprobူ lista obiectivelor de protejare localူ trebuie adusူ la cunoᗰtiinᘰa
proprietarului clူdirii, respectiv al obiectivului protejat. 
În vederea viabilitူᘰii protecᘰiei locale aceasta trebuie sူ aibူ ᗰi sprijinul populaᘰiei, ceea ce se poate realiza
numai prin conᗰtienᘰizarea valorilor. O serie de activitူᘰi ar trebui sူ concure la fenomenul ca protejarea localူ
sူ nu fie înᘰeleasူ ca o mူsurူ opresivူ, de frânူ în calea dezvoltူrii, ci dimpotrivူ ca un motiv de mândrie de
a fi proprietarul unei element arhitectural sau peisager valoros.

Pe lângူ motivaᘰii sentimentale câte un ajutor material, chiar de valoare mai micူ ar putea sူ slujeascူ aceastူ
cauzူ. 
În acest sens Primူria ar trebui sူ gူseascူ resurse financiare (din resurse proprii, sprijin de la Consiliul
Judeᘰean Hatghita cerut în acest scop, fonduri obᘰinute prin proiecte de finanᘰare, etc.) ᗰi modalitူᘰi de a
sprijini activitူᘰile de întreᘰinere a obiectivelor de pe listူ, acele lucrူri de intreᘰinere sau reparaᘰii care se
executူ în sprijinul protejူrii locale, precum ᗰi eventualele îmbunူtူᘰiri, corectူri, lucrူri de refacere a formei
originale. 
Ajutoarele materiale date proprietarilor de obiective înscrise pe lista de protejare localူ ar putea sူ fie de
diferite forme, cum urmeazူ:

- scutiri de impozit sau reducerea impozitului pentru clူdiri protejate local. Aceste scutiri s-ar putea da, în
mူsura posibilitူᘰilor, pentru toate obiectivele de pe listူ sau numai la acele obiective unde se executူ lucrူri
de intreᘰinere conform celor sus menᘰionate. 

- ajutor material direct prin oferirea gratuitူ sau la preᘰ redus a unor materiale de construcᘰii cu ocazia
reparaᘰiilor executate la aceste obiective, dacူ acestea se realizeaazူ în sprijinul pူstrူrii sau refacerii formei
originale a clူditrii (de exemplu var pentru vူruire, ᘰigle sozi pentru reparaᘰii la acopriᗰ, material lemnos etc.)

- plata parᘰialူ sau totalူ a unor lucrူri de refaceri de goluri de ferestre originale la faᘰade, restaurare de
tâmplူrie trediᘰionalူ valoroasူ etc. 

- ajutor material pentru reparaᘰii la porᘰi secuiesc sau garduri din lemn, care reprezintူ valoare pentru întreaga
comunitate ᗰi unde proprietarul nu are resurse materiale pentru a pူstra ᗰi restaura poarta.          
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5.2.3. Propunere pentru dezvoltare urbanisticူ a localitူᘰii 

Având în vedere cူ satul Nicoleᗰti se prezintူ relativ unitar în ceea ce priveᗰte volumetria clူdirilor ᗰi regimul
de înူlᘰime ᗰi cူ în propunerea de reglementူri locale se defineᗰte intenᘰia de a pူstra aceste caracteristici
(volumetria relativ micူ a clူdirilor, regim de înူlᘰime cu un singur, nivel ) se propun direcᘰii diferenᘰiate de
dezvoltare a localitူᘰii, dupူ cum urmezူ: 

A. Pူstrarea caracteristicilor urbanistice prin:

- Construirea de clူdiri care respectူ scara clူdirilor existente în apropiere, clူdiri definite în reglementူri
cu termenul de clူdiri de referinᘰူ.  

- Extinderea ᗰi reamenajarea caselor existente pe baza unor documentaᘰii întocmite conform reglementူrilor
urbanistice

- La casele tradiᘰionale nelocuite, în cazul schimbူrii proprietarului prin moᗰtenire sau cumpူrare, realizarea
de case de vacanᘰူ sau eventual a unei locuinᘰe prin reamenajarea casei de locuit pentru nouူ funcᘰiune, cu
pူstrarea detaliilor arhitecturale valoroase ᗰi dacူ este cazul readucerea casei la forma originalူ avutူ înaintea
unor transformူri mai recente. 

- Refuncᘰionarea ᗰi revitalizarea unor ᗰuri intrate în nefolosinᘰူ, prin amenajarea unor diferite activitူᘰi socio-
cultural etnografice sau artistice publice (muzeu, bibliotecူ, grူdiniᘰူ, centru social, centru cultural-artistic sau
etnografic, centru de dans popular (táncház, guzsalyas), sau refolosirea lor în turismul local (amenajare
pensiune turisticူ, casူ de oaspeᘰi).

Bibliografie:

1. Planul urbanistic general comuna Frumoasa, satul Nicoleᗰti
2. Hူrᘰile militare austriece din sec. XVIII.-XIX: prima (1763-1785), a doua (1806-1869) ᗰi a treia (-1910)
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