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MEMORIU GENERAL  

La proiectul in faza P.U.G.  pentru obiectivul 

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VALCELE, 

 JUDETUL COVASNA 

Intocmit in conformitate cu prevederile Reglementarii Tehnice – Ghid privind 

metodologia de elaborare  si continutul-cadru al Planului Urbanistic General – 

INDICATIV GP-038-1999, aprobat prin Ordin nr. 13/N/1999 al Ministrului 

Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 

 

1. INTRODUCERE  

 1.1. Date de recunoastere a documentatiei : 

 - denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 

                                      VALCELE, JUDETUL COVASNA 

 - beneficiar :                COMUNA VALCELE, JUD. COVASNA 

 - baza proiectarii :     LEGEA NR. 350 / 2001 CU MODIFICARILE SI 

                                     COMPLETARILE ULTERIOARE, 

                                      LEGEA NR. 50 / 1991 CU MODIFICARIE SI 

                                      COMPLETARILE ULTERIOARE, 

                                     HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI NR. 525/ 1996  

                                      REPUBLICATA,  

                                      ORDINUL NR. 13/N/1999 AL M.L.P.A.T. 

 - proiectant general : Birou Individual de Arhitectura Florea Stela 

                                     Sfantu Gheorghe, strada Privighetorii, nr. 26,  judetul 

Covasna 

  

 - data elaborarii :      2014 / 2020 
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 1.2. Obiectul lucrarii : 

Planul Urbanistic General este documentatia care stabileste liniile generale strategice de    

dezvoltare a teritoriului unei unitati administrativ teritoriale.  

Documentatia stabileste strategia spatiala de dezvoltare pe termen scurt si mediu, pana la 

10 ani, strategie bazata pe elementele situatiei existente si pe prognoza dezvoltarii in 

corelatie stransa cu strategia de dezvoltare judeteana si nationala.  

Propunerile de dezvoltare se bazeaza pe potentialul economic si social, pe factorul uman, 

pe necesitatile si cerintele de ordin social si cultural ale populatiei din unitatea 

administrativ teritoriala. 

Planul  Urbanistic General este instrument de baza in activitatea administratiei publice 

locale cu ajutorul caruia determina categoriile de investitii in teritoriul, restrictiile si 

permisiunile in dezvoltarea localitatilor. 

1.3. Surse documentare : 

Dintre principalele acte normative specifice domeniului urbanismului sau 

complementare acestuia, cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice a localitatilor, 

avute in vedere la elaborarea P.U.G. mentionez : 

- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificarie si completarile ulterioare. 

- H.G.R. nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

republicata 

- Ordinul  nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 
privind mediul de viata al populaiei, cu modificarie si completarile ulterioare 

 

- Legea nr. 50 /1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarie 

si completarile ulterioare. 

- Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale. 
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- Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, cu modificarie si completarile ulterioare 

- Legea privind circulatia juridica a terenurilor 

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 

- Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- Legea nr. 43 privid regimul juridic al drumurilor, cu modificarie si 

completarile ulterioare 

- Legea nr. 137 / 1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- Legea apelor  nr. 1-7 / 1996 cu modificarie si completarile ulterioare 

- Legea nr. 41 / 1995 privind protectia patrimoniului national, cu modificariel si 

completarile ulterioare 

- Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 

cu modificarie si completarile ulterioare 

- Legea nr. 219 / 1998 privind regimul concesiunii 

- Codul Civil 

- Codul Silvic 

In scopul intocmirii documentatiei, au fost consultate surse documentare si lucrari, studii 

si analize cu referire la stadiul actual al dezvoltarii, precum si documentatii care se refera 

la strategia de dezvoltare a teritoriului judetului Covasna, aprobate. 

a)       documentatii si planuri de urbanism, anterioare P.U.G. : 

-        Planul de Amenajare a Teritoriului National elaborat de Urban Proiect Bucuresti,  pe 

sectiuni 

-       Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Covasna, elaborat de Urban Proiect 

Bucuresti, in 1995-1997 

Planul Urbanistic General al comunei  Valcele elaborat de S.C. 

Proinvest S.R.L. in anul 1996, aprobat. 

Planuri urbanistice zonale aprobate dupa anul 1996. 

b)       studii si alte documente : 
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- Plan de dezvoltare a judetului Covasna pe termen mediu ( 2007 – 2013 ) aprobat de 

c)     date statistice : 

- datele statistice au fost obtinute de la Primaria Comunei Valcele, INS si surse alternative. 

- site-uri oficiale 

d)     suportul topografic al Planului Urbanistic General a fost intocmit de topograf 

autorizat. 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2.1. Evolutie : 

Evoluţia istoriei timpurii a teritoriului actualului judeţ Covasna este determinată de 
condiţiile naturale definite de principalele elemente geografice. Defileul Oltului de la 
Tuşnad, care separă depresiunea Ciucului de depresiunea Sfîntu Gheorghe a reprezentat 
nu numai  o limită geografică şi climaterică, dar şi o limită privind evoluţia diferitelor 
culturi. 

Clima teritoriului judeţului Covasna este blândă, iar afluenţii Oltului formează văi  
largi şi domoale, de-a lungul cărora s-au alcătuit terase însorite, favorabile traiului uman. 
Pe aceste terase s-au format aşezări încă din preistorie.  

În ultimele două secole arheologii au descoperit numeroase situri care demonstrează 
continuitatea civilizaţiilor din preistoric până în zilele noastre. 

Conform acestor descoperiri, cei mai vechi locuitori ai acestor meleaguri au fost 
popoarele culturii Körös, care s-au stabilit în văile Oltului şi Râului Negru. Culturile 
ulterioare preistoricului, Boian şi Precucuteni, sunt reprezentate mai slab în judeţul 
Covasna.  

 Cultura Ariuşd este cel mai bine reprezentată din această epocă. Numeroasele 
aşezări ale acestei culturi au acoperit o arie largă de pe teritoriul judeţului Covasna. 

 Perioadele successive  neo-eneoliticului, între prima jumătate a mileniului al III-lea 
î.Chr. şi cca 2500 î.Chr., denumite epoca tranziţională, reprezintă perioada apariţiei 
popoarelor indoeuropene. În cadrul acestei culturi îndeletnicirea principală a fost creşterea 
animalelor, în principal în formă nomadă,  în detrimentul cultivării plantelor. Din acest 
motiv majoritatea aşezările erau locuite doar pentru perioade scurte de timp. 

În epoca bronzului se poate remarca o perioadă iniţială cu numeroase aşezări, una 
intermediară în plină dezvoltare, şi cea finală, cu puţine aşezări umane. 

Începuturile epocii fierului timpuriu pot fi plasate în jurul anilor 1150 î.Chr., iar 
sfârşitul acesteia  la cca. 450 î.Chr. În perioada cea mai dezvoltată a epocii fierului au 
apărut primele unelte confecţionate din fier, prin răspândirea metalurgiei fierului din Asia-
Mică şi Grecia. 
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Principalele îndeletniciri ale populaţiei erau cultivarea pământului şi creşterea 
animalelor. S-a perfecţionat apoi prelucrarea bronzului şi aurului, fapt demonstrat şi de 
apariţia primelor situle şi podoabe de aur. 

Următoarea epocă, La Thène sau epoca fierului târziu, este foarte bine reprezentată 
pe teritoriul judeţului Covasna. Deoarece invazia celţilor – dinspre vest – nu a ajuns până 
pe aceste meleaguri, cultura dacică se dezvolta neîntrerupt.  

Numeroasele descoperiri arheologice, vestigiile şi tezaurele de monezi legate de 
cultura dacică, atestă potenţialul economic al regiunii, precum şi legăturile cu imperiul 
Roman. 

Transilvania de Sud-Est (inclusiv teritoriul judeţului Covasna) a fost cucerită de 
romani în timpul domniei lui Traian1. Defileele şi pasurile  din zonă  (defileul Tuşnad,  
pasul Oituz şi Buzăului) au fost fortificate. 

Săpăturile arheologice efectuate în ultimele decenii de Muzeul Naţional Secuiesc în 
castrele romane din Comolău, Boroşneu Mare, Olteni şi Breţcu au relevat faptul că 
legiunile şi administraţia romană s-au retras de pe acest teritoriu în timpul împărăţiei lui 
Gallienius (254-268), când graniţele estice ale Imperiului Roman erau deja intens asediate 
de popoarele migratoare, în special de goţi2, care au şi ocupat teritoriile părăsite de 
romani.  

Astfel, în istoria Transilvaniei şi a judeţului Covasna această perioadă nu poate fi 
considerată ca epocă romană târzie, deoarece aceste teritorii se aflau sub dominaţia 
goţilor. 

După o dominaţie de cca. un secol şi jumătate, la finele secolului al IV-lea, în urma 
invaziei hunilor, goţii au fost nevoiţi să se retragă.  

Ocuparea văii Oltului de către huni marchează începuturile dominaţiei acestui popor 
în Transilvania. Acest eveniment s-a produs probabil în jurul anului 4303, după cum o 
demonstrează o monedă de aur, solidus, emisă în Thessaloniki, sub domnia împăratului 
Theodosius al II-lea. 

Este probabil că hunii nu s-au stabilit pe aceste meleaguri, doar le-au ţinut sub 
control.  

Pe la mijlocul secolului al IV-lea, în unele zone ale judeţului s-au stabilit slavii 
estici. Vestigii slave din această perioadă sunt cunoscute de pe teritoriul comunei Poian. 

Ultimul etaj al aşezării descoperite la Poian, datată  secolul al IX-lea, este de origine 
bulgară, demonstrând dominaţia bulgarilor din această perioadă4, ca şi aşezarea bulgară 
descoperită la Cernat5. 

Maghiarii, care au început să colonizeze ţinuturi în secolele XI şi XII, au găsit pe 
aceste meleaguri o populaţie de origine slavă. Stabilirea maghiarilor este demonstrată de 

                                                 
1 Székely Zoltán, In: Cumidava, IV, Brassó, 1970, 49-51. old. 
2 Alföldi András, A gót mozgalom és Dácia feladása. Egyetemes és Philologiai Közlöny, V, 1929-30.31; 
Székely Zoltán, A komollói erődített római tabor, Kolozsvár, 1943, 29. old. ; Tudor, Dumitru, Răscoale şi 
atacuri „Barbare” în Dacia Romană, Bukarest, 1957, 24, 26. şld.  
3 XXX, Erdély Története, I. Budapest, 1986, 136. old.  
4 Székely Zoltán, Mikor és kiktől foglalták el a honfoglaló magyarok a Székelyföldet? In: Turán, XXIX, 
Budapest, 1999 április-május, 73-74. old.  
5 Székely Zoltán, Sud-estul Transilvaniei în secolele VI-XIII, In: Aluta VI-VII, Sepsiszentgyörgy, 1974-
1975, 50. old. 
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numeroasele vestigii din aceste secole. Probabil cele mai semnificative sunt cimitirele din 
secolele XII-lea şi XIII-lea descoperite la Zăbala şi Peteni6. 

Primele forme de unităţi administrative din Ardeal au fost comitatele regale. Primele 
comitate s-au organizat în jurul unor cetăţi şi castre iar denumirea acestor comitate este 
dată de  primul comite sau de râul în apropierea căruia era construită cetatea comitelui. 

În primele două decenii ale secolului al XIII-lea, secuii din Sebeş, Gârbova şi 
Saschiz se mută în depresiunile intramontane ale actualului judeţ Covasna. Mutarea 
secuilor în aceste ţinuturi s-a efectuat în mod organizat de către regalitatea maghiară, pe de 
o parte pentru a repopula ţinuturile prădate de către pecinegi, cumani şi mai târziu de către 
mongoli, pe de altă parte pentru a organiza şi asigura apărarea militară a graniţelor estice. 

Odată cu stabilirea secuilor s-a format şi un sistem administrativ specific. 
Documentele istorice numesc aceste prime unităţi administrative terre.  

Mai târziu, odată cu întărirea influenţei bisericii asupra administraţiei, denumirea 
terra a fost schimbată cu cea de dioecesis şi în fine - după ce în secolele XIV-XV-lea s-au 
format unităţile teritoriale ale Terrei Siculorum - de la începutul secolului al XV-lea, a 
devenit uzuală o a treia denumire, cea de sedes sau scaun, care avea atribuţii militare, 
juridice şi administrative exercitate în condiţiile unei autonomii largi. 

Scaunele formate pe teritoriul actualului judeţ Covasna, Kézdi, Orbai şi Sepsi, în 
secolul al XVI-lea s-au unificat sub denumirea Trei Scaune. 

Diminuarea autonomiei largi a scaunelor a fost încercată în repetate rânduri, în 
decursul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, însă împărţirea în unităţi judeţene s-a 
concretizat abia între anii 1876 - 1877. 

În urma unificării României cu Ardealul în 1918, s-a păstrat administraţia 
tradiţională. În Ardeal s-a folosit, cu mici modificări, administraţia maghiară, chiar şi în 
timpul monarhiei româneşti. Între anii 1918 şi 1940, teritoriul României Mari era împărţit 
în 58 de judeţe. Judeţele transilvane, printre care şi Trei Scaune, au rămas, în general, cu 
aceleaşi denumiri şi graniţe. 

Împărţirea administrativ teritorială românească în judeţe s-a păstrat între 1940 - 
1947, chiar şi în timpul dictaturii legionare, al dictaturii militare a lui Antonescu, precum 
şi în timpul preluării puterii de către comunişti. Între 1947 - 1968, în România s-a impus o 
administraţie de tip sovietic, ceea ce a dus, printre altele,  la desfiinţarea judeţului ca 
unitate administrativă. 

În 1968 reforma în administraţie s-a materializat cu revenirea la administraţia tradiţională. 
Începând cu această dată, judeţul poartă numele de Covasna, iar din punct de vedere 
teritorial, corespunde în mare măsură judeţului Trei Scaune. 

Începuturile locuirii în  zona comunei Valcele se leagă de colonizarea romană, 
când a existat ipotetica „Colonia aquarum vivarum” aflată în drumul legiunilor spre 
castrele din sud – estul Transilvaniei. După nume se vede că locuitorii din regiune, sau cei 
care au trecut pe aici, remarcaseră, încă din acea perioadă, sursele de ape minerale şi 
efectul lor dătător de sănătate. Se presupune că localitatea se află situată pe locul unei 
foste aşezări romane, deşi nu se cunoaşte, până în prezent, nicio atestare documentară sau 

                                                 
6 Székely Zoltán, Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben, In: Korunk Évkönyv. Szerk. Ritoók János. 
Kolozsvár, 1973.  
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arheologică în acest sens.  
   Pe locul numit „Drumul Săcuiesc”, lângă Pârâul „Ciuntit”, s-a descoperit un topor 
perforat de piatră lustruită, aparţinând culturii Coţofeni. Din loc neprecizat provin 
fragmente ceramice neolitice aparţinând culturii Boian, faza Giuleşti. Pe malul stâng al 
pârâului Simeria a fost descoperit un fragment de fructieră. Săpăturile arheologice 
efectuate aici dovedesc existenţa unei aşezări dacice (sec. I î.Hr. – I d.Hr.), distrusă de 
lucrările edilitare. 

În ceea ce priveşte atestarea documentară, din unele informaţii, am aflat despre 
numele învăţătorului Johanes din Elöpatak, din anul 1429, precum şi menţiunea despre 
Syilva “Benedek mezeie”, pădurea cunoscută şi astăzi  - câmpul Benedek,  la limita de N-
E a localităţii, datată 1448. 

 Lucrările de specialitate, dintre care volumul de sinteze monografice Românii din 
Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan 
şi Violeta Pătrunjel, precizează faptul că prima atestare documentară a localităţii dateaza 
din anul 1804, când apare în documentele bisericeşti sub denumirea de Elepatac. 

 După descoperirea izvoarelor de apă minerală, în a doua jumătate a sec. al XVIII-
lea, populaţia localităţii Vâlcele a crescut vertiginos, prin aşezarea populaţiei venite pe 
domeniile nobililor care edificau vile în perimetrul staţiunii, meşteri ori salahori din mai 
multe locuri, cu deosebire din Ţara Bârsei. Odată cu sporirea faimei staţiunii, sporesc şi 
dotările acesteia şi, implicit, numărul de turişti care, în majoritatea lor, proveneau din 
vechiul Regat al României. 

 
Consideratii privind originea numelui asezarii : 
 

Localitatea Vâlcele şi staţiunea balneară cu acelaşi nume reflectă în fond configuraţia 
geografică de vâlcea, conf. DEX = „vale îngustă şi puţin adâncă, cu fundul aproape plat şi 
cu versantele în pantă uşoară (4). Cuvântul “vâlcea”, substantiv comun, singular, s-a 
transformat în substantiv propriu, plural, datorită existenţei reale a mai multor „vâlcele”.  

 „Dicţionarul universal al limbii române” de Lazăr Săineanu, din 1869, specifică 
numele arhaic şi regional „vălcele” – menţionăm că aşa se pronunţă şi în prezent de către 
localnici, vălcelean, ci nu vâlcelean). 

În trecut şi în prezent, populaţia vârstnică mai foloseşte numele de „borghiz” şi 
„borghizean” (cu referire la localnici), nume ce provine de la „borviz”, care, în limba 
maghiară, înseamnă “apă pentru vin”.  

 
În unele consemnări din primul sfert al secolului XIX, numele localităţii apare Arpătacul 
Nou, ceea ce marca numai staţiunea balneară, nu şi aşezarea umană de la nord de staţiune. 
Primii locuitori stabili proveneau, se pare, prin fenomenul de roire, din localitatea Hăghig, 
parte dintre ei foşti jeleri la „Curte” (moşia nemeşească), ce se întindea până la marginea 
pârâului ce străbate localitatea. Din acest motiv, iniţial terenul şi populaţia aparţineau, din 
punct de vedere administrativ, de Hăghig, dar o perioadă scurtă au aparţinut de Arpătac 
(Araciul s-a numit Arpătac, până în deceniul al doilea din  secolul XX). 
Etimologia toponimului Elöpatak reprezintă de asemenea o realitate geografică, “elö” = 
“faţă” sau “prima” şi “patak” = “vale”. De aici, concluzia că numele a fost atribuit ca 
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“primă vale”, la sud-vest de Sfântul Gheorghe. Privind harta fizico – geografică, 
constatăm de asemenea că Munţii Baraoltului au (de la est spre vest) prima depresiune 
tocmai această vale. Lângă localitatea Vâlcele se află localitatea  Arpătak (Arpătac), care 
înseamnă “vale inundabilă”. Altă localitate din apropiere, Iarăşi, în maghiară Nyaraşpatak, 
înseamnă etimologic “valea plopilor” sau “valea cu plopi”. Aceeaşi situaţie este în cazul 
etimologiei numelor altor localităţi din zonă: Valea Belinului, Arin, Valea Crişului, care, 
în varianta maghiară au terminaţia în “patak” = “vale”.  
După ce a început să se dezvolte staţiunea balneară, toponimul de Arpătacul Nou a cedat 
locul toponimului Vâlcele şi în limba maghiară,  Elöpatak. 
 

2.2. Elemente ale cadrului natural : 

Din punct de vedere geografic, judeţul Covasna se află aproape în centrul României 
(între meridianele 43,04' şi 44,05' longitudine estică şi paralela 45,032' şi 46,018' 
latitudine nordică), în partea interioară a arcului Carpaţilor Orientali. Vecinătăţile 
judeţului sunt: la est judeţele Bacău, Vrancea si Buzău, la sud şi vest judeţul Braşov, iar la 
nord judeţul Harghita. 

Suprafaţa totală a judeţului este de 3705 km2 (dintre cele mai mici din ţară, depăşind 
din acest punct de vedere doar judeţele Ilfov şi Giurgiu), cuprinsă între altitudinile de 468 
m lângă Augustin, respectiv 1777 m pe vârful Lăcăuţi. 

Din punct de vedere administrativ judeţul Covasna este organizat în 45 teritorii 
administrative, din care două municipii: Sfîntu Gheorghe (reşedinţa de judeţ) şi 
Tg.Secuiesc, trei oraşe : Baraolt, Covasna, şi Întorsura Buzăului. 

Aşezare 

Comuna Valcele se află în Depresiunea Vâlcele, în interiorul Carpaţilor de 
Curbură, la 25 de km nord de Braşov şi la 10 km sud de municipiul Sf. Gheorghe, având o 
legătură directa pe drumul judeţean 103 modernizat, care pleacă de la km 0, bifurcaţia 
Ilieni-  Vâlcele, care duce în centrul localităţii Araci.  

 
Vecinătăţi 
Comuna se invecineaza cu unitatile administrativ teritoriale : 
Spre est cu Ilieni, Sfantu Gheorghe, 
Spre sud cu Harman,  
Spre vest cu Bod, Feldioara. Haghig 
Spre nord cu Belin 

Geografia 

 Masivul Baraolt este format din sedimentele care au umplut fostul lac Pleistocen, 
cu gresie, conglomerate, marne, nisipuri ce cuprind în unele locuri importante intercalaţii 
cu strate de lignit şi calcare. 
 Pe teritoriul localităţii Vâlcele se găsesc stânci de calcar, grasie, marne, granule de 
cretă, argilă galbenă şi lut vânăt.  
 Cei doi versanţi ai depresiunii nu sunt asemănători, dovedind o prăbuşire tectonică 
adâncită de apele curgătoare spre nord iar o altă parte a fost umplută cu sedimente. 
Geologul Nicolae Orghidan consideră că în această fractură se găsesc apele minerale ce 
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provin din adâncime, probabil tocmai din Carpaţii Orientali, unde se încarcă cu CO2 în 
golurile formate sub munţii de încreţire.  
 
 

Din punct de vedere geomorfologic, zona comunei Vâlcele aparţine ţinutului 

Carpaţilor Orientali, fiind situat pe rama de sud-est a Depresiunii Căpeni-Baraolt şi pe 

suprafeţe aferente Munţilor Baraolt. 

 

Geologul David Attila, descrie regiunea astfel : 

Stratigrafia : 

 În perimetrul Vâlcele sunt prezente depozite de molasă de vârstă pliocen-

pleistocenă, care stau peste depozite de fliş de vârstă cretacică. 

 

Cretacicul 

 Depozitele cretacice în facies de fliş apar larg dezvoltate în zona Muntilor Baraolt 

şi în subasmentul depozitelor pliocen-pleistocene din depresiunea Bârsei.  

 În suita depozitelor cretacice s-au efectuat următoarele separații litostratigrafice: 

valanginian-hauterivian (strate de Sinaia); barremian-aptian inferior (strate de Bistra 

inferioare); vraconian-cenomanian (gresia de Bogata); turronian-senonian (argile, gresii, 

conglomerate). 

 

Valanginian-hauterivian (strate de Sinaia) 

 Sunt cele mai vechi depozite cretacice cunoscute în munții Baraolt, fiind 

reprezentate prin cei doi termeni superior, orizontul mediu și orizontul superior al stratelor 

de Sinaia. 

 Litologic, acestea sunt constituite dintr-o alternanță de gresii calcaroase de culoare 

cenușie, în strate centimetrice, alternând cu marnocalcare, argile și marne nisipoase 

cenușii, toate străbătute de numeroase diaclaze umplute cu calcit. Spre partea superioară 

apar, cu o frecvență din ce în ce mai mare, brecii conglomeratice cu elemente de 

marnocalcare, șisturi cloritoase și cuarțite. 

 Seria este identică litologic cu stratele de Sinaia, care aflorează pe valea Prahovei. 

Grosimea lor de regulă depăşeşte 1000 m. 

 

Barremian-aptian inferior (strate de Bistra inferioare). 

 Pe toată aria munţilor Baraolt apar la zi, peste stratele de Sinaia și în continuare de 

sedimentare, depozite constituite dintr-o alternanță de marne nisipoase, gresii calcaroase 
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în strate centimetrice, gresii masive și brecii sedimentare. Acestea au uneori aspectul 

stratelor de Comarnic (pe versantul de est al Muntilor Baraolt), sau iau aspectul de 

wildflysch (în zonele centrale și vestice ale Muntilor Baraolt). 

 Pe fețele inferioare ale marnelor și ale gresiilor calcaroase centimetrice se găsesc 

resturi de amoniți barremieni. Aceste depozite au o grosime variabilă de la 50 la 300 m. 

 

Apțian superior - albian (strate de Bistra superioare). 

 Apțian superior - albianul este dezvoltat pe de o parte în facies conglomeratic, cu 

blocuri de calcare insedimentate în Muntii Baraolt. Albianul se prezintă și în faciesul 

cunoscut mai la sud, (faciesul de Bobu), reprezentat prin gresii calcaroase masive, micacee 

pe fețele de separație și cu intercalații pelitice șistoase. 

 Grosimea seriei depășește 600 m. 

 

Vraconian - cenomanian (gresie de Bogata). 

 Discordant peste diferiții termeni ai cretacicului inferior din Munții Baraolt, se 

dispune o serie constituită exclusiv din gresii calcaroase spatice, de culoare cenușie-

gălbui, în bancuri metrice. Gresiile sunt uneori grosiere cu mult cuarț și calcar remaniat, 

ceea ce îi dă un aspect de gresie calcarenitică. 

 Grosimea vraconian-cenomanianului este de cca. 100 m. 

 

Turonian-senonian (argile,gresii,conglomerate) 

 În partea centrală și sudică a Munților Baraolt se recunosc depozite constituite din 

argile gălbuie, șistuoase, alternând cu gresii moi, friabile și conglomerate poligene, ale 

căror vârstă este considerată cretacic superioară. 

 Aceste depozite au o poziție discordantă și o grosime ce variază de la câțiva metrii 

până la 200 m. 

Pliocenul 

Umplutura bazinului intramontan al Ţării Bârsei este formată din depozitele 

pliocen-pleistocene de molasă, care stau discordant peste depozitele de fliş cretacic 

prezente în regiune. 

În cadrul acestor formaţiuni s-au distins următoarele nivele litostratigrafice: brecie 

bazală; orizont argilo-nisipos inferior; orizontul marno-argilos mediu; orizontul argilo-

nisipos superior. 
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- brecia bazală deschide seria sedimentară a depozitelor pliocene, fiind constituită 

dintr-o argilă nisipoasă de culoare verzuie cu aspect brecios. Această argilă înglobează 

elemente angulare de gresie, microconglomerate şi calcare cretacice, cuiburi de nisip sau 

cuiburi de tuf alb alterat, concreţiuni calcaroase. 

Situată discordant pe fundamentul cretacic, brecia bazală are grosimi cuprinse între 

5 metri şi 20 metri. 

 - orizontul argilo - nisipos inferior reprezintă o alternanţă de argile cenuşii 

compacte, cu argile nisipoase cenuşii şi nisipuri psamitice frecvent argiloase, bine sortate, 

care au o dezvoltare lenticulară. Acest orizont nu conţine macrofaună şi are o grosime de 

20 - 85 m.  

- orizontul marno - argilos mediu reprezintă un nivel de sedimentare cu facies 

predominant marnos, constituit din marne cenuşii compacte şi argile marnoase cu o bogată 

asociaţie de moluşte care formează frecvent nivele lumaschelice. Determinările 

paleontologice au indicat prezenta următoarelor specii: Dreissenia cristellata Roth, 

Dreissenia polymorpha Pall, Unio sp. , Limnocardium barzaviae Jek. , Hydrobia sp. , 

Viviparus sadleri Parksch, Viviparus graciosus Jek. , Viviparus altum Neumeri, Viviparus 

herbichi Neumeri. 

  Grosimea orizontului marnos mediu este de de 40-60 m. 

- orizontul argilo - nisipos superior reprezintă o alternanţă  foarte strânsă de 

argile cenuşii şi nisipuri cenuşii fine, cu treceri frecvente la nisipuri argiloase sau argile 

nisipoase. Secvenţele marnoase sunt rare şi ele sunt prezente mai mult în partea mediană a 

pachetului de roci. Grosimea acestui orizont este mare, 70 - 250 m, cu creşteri progresive 

spre zona cea mai scufundată a bazinului.  

 Atât determinările macropaleontologice cât si cele micropaleontologice efectuate 

pe asociaţiile de ostracode indică vârsta dacian-romanian pentru orizontul median şi 

superior. 

 

Cuaternarul 

 Din punct de vedere litologic, Cuaternarul este constituit la suprafaţă din depozite 

cu consistenţă relativ scăzută, de natură  prăfoasă, prăfoasă-argiloasă, prăfoasă-nisipoasă, 

argiloasă sau nisipoasă cu pietriş. Sub aceste formaţiuni se remarcă depozite deluviale-

aluvionare, detritice, grosiere, nerulate, sau parţial rotunjite. Aceste depozite au tendinţa 

de subţiere şi de efilare spre marginea dinspre versanți.  
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Tectonica 

 Depozitele cretacice din munții Baraolt şi cele din fundamentul Depresiunii Bârsei 

sunt strâns cutate, faliate și încălecate în timpul paroxismului orogenic laramic. Orientarea 

generală a acestui sistem de falii este de la nord spre sud. 

 După acest paroxism, la limita pliocen - plistocen inferior (faza valahă) a urmat o 

perioadă de exondare și o nouă fază de cutare. 

 Principalele falii care au apărut în această fază au fost decroșările, orientate în 

general perpendicular pe primele falii gravitaționale, adică de la vest spre est, și dealungul 

căreia decroșarea s-a produs în plan orizontal.  

 Pe lângă acest tip de falii, proprii fazei valahe, care au afectat atât depozitele 

cretacice cât și pe cele pliocene, o parte din vechile falii gravitaţionale (care au provocat 

formarea în trepte a Depresiunii Bârsei) au fost reactivate. 

 Dislocaţiile cu orientare N-S se află în strînsă corelaţie cu subsistemul de falii 

transversale, cu care alcătuiesc un sistem unitar.  

 

Evolutia paleogeografică a regiunii 

 După sedimentarea și cutarea depozitelor sedimentare cretacice în fazele 

paroxismale ale orogenezei alpine, regiunea  a fost în totalitate exondată și supusă unei 

eroziuni intense. 

 Ridicarea în masă a Carpatilor Orientali (faza de morfogeneză) a promovat apariția 

unor tensiuni la scară regională, în urma căreia au apărut mai multe falii gravitaționale 

profunde,  rezultând stocuri denivelate de tip graben (în aceste depresiuni noi formate s-a 

depus molasa pliocen-pleistocenă).   

 La sfârsitul Pliocenului, în Romanian superior, regiunea era din nou exondată, 

până în pleistocenul inferior, moment ce coincide cu eroziunea părţii superioare ale 

depozitelor. 

 Ridicarea lentă, care a urmat fenomenelor pleistocene, a ridicat întreaga  zonă 

muntoasă, împreună cu depresiunile nou formate, proces care continuă până în prezent. 

Efectele acestor mişcări tectonice se remarcă în dispoziţia reţelei hidrografice formate în 

cuaternar, respectiv acumularea depozitelor aluviale de vârstă cuaternară. „ 

 
 Relieful 

Din punct de vedere altimetric teritoriul localităţii este cuprins între înălţimile de 
530 m, punct situat în faţa bisericii ortodoxe, şi 580 m, în punctul cel mai înalt (linia 
despărţirii apelor) al drumului judeţean. Microdepresiunea formată prin eroziunea apelor 
pe latura de est a Munţilor Baraolt are înălţimi între 700 – 1018 m în Vf. Ghergheu. Pe 
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latura de est, se înalţă Muntele Farbic, puternic impădurit cu esenţe de foioase, latura de 
nord şi nord-vest coboară lin de la Ghergeu, Coasta Lazaroaiei, Fabghian, Bodos, 
Mesziget, Ghesterul de unde se deschide larg panorama Ţării Bârsei. Pe coastele ce 
coboară panta lină se află terenuri agricole şi păşuni. 

 
 Reţeaua hidrografică 

Configuraţia depresiunii face ca, atât apele curgătoare spre nord-est, cât şi cele 
orientate spre sud, să fie culese de râul Olt, datorită marelui cot de Ariuşd. 
 Pârâul Sâmbrezii culege toate pârâiaşele de pe ambii versanţi ai munţilor, 
alimentând cu apă adăpătorile vitelor. Acesta şi Valea Drugii îşi au obârşia în apropierea 
Vfârfului Ghegheu şi confluează în centrul localităţii Vâlcele, culegând pâraiele Simpătac, 
pârâul Morii, Sipos, vărsându-se în Olt la sud de Araci. 

 
Clima 

Poziţia geografică situează localitatea în zona climatului subalpin influienţată şi de 
condiţiile locale, diferenţa de nivel între ambele extremităţi ale localităţii. Astfel, pe 
culoarul săpat de Valea Sâmbrezii (în Luncă), Crivăţul care “îţi taie respiraţia” este 
proiectat precum de pe o trambulină la înălţime peste centrul localităţii, fapt ce 
vaforizează un climat mai dulce. Vegetaţia bogată din staţiune apără, vara, de căldura 
excesivă, dar şi de curenţi reci pe pacienţii aflaţi la tratament. 

 Datorită văii în care se află, se produce adeseori fenomenul numit inversiune de 
temperatură între părţile joase şi înălţimile din jur. Primăvara, se simte Vântul Mare ce se 
prăvale de pe culmile Făgăraşului, topind zăpada, făcându-se simţit şi Austrul, căruia 
localnicii îi spun “traistă goală”, fiind un vânt uscat, secetos. 
 Media anuală a temperaturii la jumătatea secolului nostru este calculată la 7,6°, 
temperatura cea mai ridicată fiind de + 37,5°.Temperatura cea mai scăzută înregistrată a 
fost de - 32°C, rezultând o amplitudine termică de 69°. Condiţiile de climă locale diferă de 
cele din Depresiunea Câmpul Frumos şi din Ţara Bârsei, realizându-se o diferenţă 
temporală de circa două săptămâni la recoltatul culturilor agricole. 
 
 Precipitaţiile 
 
Precipitaţiile se încadrează în tipul continental, după care cantitatea precipitaţiilor creşte 
treptat din luna februarie, după care, din luna iunie încep să scadă. Cantitatea anuală a 
precipitaţiilor se înscrie între 600 - 700 mm în condiţii normale, dar se semnalează o 
scădere simţitoare în ultimii ani, care se reflectă prin scăderea nivelului apei în fântâni şi 
scăderea debitului izvoarelor.  
 Norii de ploaie vin dinspre nord-vest peste Ciuceu, dar uneori vin dinspre sud-est 
ploi torenţiale însoţite de grindină şi furtună. Primăvara, topirea zăpezilor produce viituri 
fără pagube însemnate. Viituri mari au fost însă înregistrate vara în urma unor ploi 
torenţiale – rupere de nori – cum s-a înregistrat în 1900 şi 1971, când apa a deteriorat grav 
aleea pavimentată, pătrunzând în interioarul vilelor, făcând chiar victime omeneşti (în anul 
1970, s-au înecat trei persoane în vâltoarea apei). 
 Solurile 
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Condiţiile naturale de formare a reliefului şi a vegetaţiei au contribuit la formarea 
tipurilor de soluri brune şi brun-roşcat de pădure acide specifice pădurilor de foioase, 
precum şi soluri podzolice şi argiloase. Datorită caracteristicilor fizico-chimice şi 
ecologice specifice, aceste soluri acide sunt lipsite de capacitatea de nutrificare. Sunt 
soluri grele, excesiv de compacte în perioada  estivală care necesită o fertilizare intensivă 
cu suport organic, ele pretându-se mai ales pentru păduri, pajişti naturale şi mai puţin 
pentru culturi agricole. Terenurile agricole au luat locul pădurilor prin defrişări (fie pe 
calea arderii, fie pe calea tăierii şi scoaterii cioatelor). 
 Primii locuitori stabiliţi pe aceste meleaguri, care au început să-şi dureze 
gospodării permanente (iniţial fiind doar adăposturi de vară) au fost siliţi să-şi asigure, 
prin muncă asiduă, terenurile necesare cultivării cerealelor şi livezilor din jurul gospodării 
sau în prelungirea ogradei, plus o porţiune de teren agricol ce se întinde pe panta 
dealurilor din jur. Pe raza localităţii, se găsesc mai multe tipuri de sol. În sectorul Lunca 
de la est de şosea, se află un sol negru cu humus, în timp ce pe partea opusă (peste drum) 
se află un sol brun argilos. Pe coastele dealului Mesziget, solul este calcaros. Restul 
terenurilor arabile sunt brum-roşcat argilos, care se lucrează destul de greu şi sunt 
neproductive. Pentru lucrarea solului, a fost necesar să se folosească animale de tracţiune, 
mai cu seamă boii. Caii erau folosiţi mai ales pentru cărăuşii. Numai familiile sărace 
foloseau vacile la jug, acestea fiind crescute în mod special doar pentru lapte şi 
reproducţie. 
 Suprafaţa redusă de teren agricol şi calitatea inferioară au făcut că incipienta 
« întovărăşie », înfiripată prin anii 60, nu afost viabilă, astfel vâlcelenii nu au trecut prin 
stadiul cooperativizării agriculturii. În acest timp s-a pus mai mult accent pe fâneţ şi 
păşunat, care aduceau venituri decât producţia cerealieră.  
 
Bogăţiile naturale ale subsolului 
 
 Principala bogăţie a subsolului o constituie izvoarele de apă minerală carbogazoasă 
valorificată pe calea tratamentului balnear şi pe calea industrializării, prin îmbuteliere. 
 Importanţa deosebită a factorilor terapeutici a atras un mare număr de pacienţi din 
ţară şi de peste hotare. 

În cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea, Vâlcele se număra printre staţiunile cele mai 
vizitate din Transilvania. Apa medicinală a staţiunii era cunoscută deja de secole, cu toate 
acestea aşezământul a devenit staţiune balneară populară doar din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea. 

Staţiunea balneară a fost una dintre cele mai populare staţiuni ale imperiului austro-ungar, 
din păcate astăzi majoritatea clădirilor sale de odinioară se află în ruina. 

In partea de sud a comunei curge raul Olt. Comuna Valcele este situata la o distanta de 17 
km fata de resedinta de judet Sf. Gheorghe. Datorita existentei  apelor tamaduitoare, 
asezarea era cunoscuta chiar de romani sub numele "Castrum agua vivarum". Inca din 
secolul al XVII-lea, in jurul izvoarelor de apa minerala au inceput sa se edifice adaposturi 
de lemn si scanduri (vara veneau bolnavii din imprejurimi). Cu trecerea timpului renumele 
apelor minerale din Valcele a devenit din ce in ce mai cunoscut. Un aport deosebit la acest 
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lucru l-a avut contele Nemes, care in anul 1770 a ridicat o constructie moderna in stil 
elvetian, avand doua nivele, cu destinatie de cazare si un restaurant. 

Acest edificiu a atras nobilimea din zona, fapt ce a condus la cresterea resurselor 
financiare si implicit la amenajarea statiunii. Din statisticile vremii rezulta ca in perioada 
1865-1874, media pacientilor a fost de 1477 persoane / sezon, iar intre anii 1930-1938 a 
depasit 2500 pacienti pe sezon. Statiunea Valcele s-a dezvoltat puternic in perioada 
cuprinsa intre primele decenii ale secolului trecut si pana la primul razboi mondial. In 
aceasta perioada s-au dat in functiune "Baile clocotitoare" (baile reci), precum si baile 
calde. La inceputul sec.XX se descopera noi surse de apa minerala, fapt ce conduce la 
ridicarea unui sanatoriu balnear, dotat cu echipamente moderne de hidroterapie (demolat 
in anii 30). Cu numai cateva decenii in urma, localitatea Valcele era o statiune balneara cu 
mare renume atat in tara cat si peste hotare. Printre distinsii vizitatori din tara care si-au 
petrecut o perioada de timp la Valcele amintim familile Ghica, Stirbei, Cantacuzino, 
Florescu precum si personalitati de marca: Gheorghe Baritiu, Nicolae Balcescu, Titu 
Maiorescu. Printre vizitatorii straini care au vizitat statiunea se numara arhiducele austriac 
Iosif si principele Serbiei, Milos Obrenovici, care drept recunostinta pentru eficacitatea 
tratamentului efectuat a finantat in anul 1843 construirea bisericii ortodoxe din localitate. 

 Calcarul aflat pe coastele dealului Meszget a fost  exploatat si transformat în var din 
vremuri indepartate, în cuptoare speciale, construite pe loc, folosind la edificarea vilelor 
din staţiune, precum şi la casele ţărăneşti. De mult s-a renunţat la arderea varului, datorită 
faptului că în comerţ se putea cumpăra la preţ convenabil. De pe văile pâraielor, s-a extras 
piatră de gresie pentru construirea fundaţiilor de case, piatră care se despică uşor în plăci. 
Grohotişurile au asigurat pietriş, pentru întreţinerea drumurilor. Argila se preta pentru 
prepararea cărămidei, ce se găseşte pe malurile pâraielor, de asemenea iese la iveală cu 
ocazia săpării fântânilor. 
 
 Flora 
 
Vegetaţia caracteristică zonei este cea specifică zonelor deluroase, coline şi de munte – 
foioase şi conifere, aflându-se la limitele înterpătrunderii etajului fagului cu cel al 
coniferelor. 
 Arborele multisecular, gorunul, acoperea o vastă suprafaţă din pădurile 
înconjurătoare, dar a rămas ca o relicvă rar întâlnită, fiind supus unei nemiloase şi 
iresponsabile exploatări. În anul 1937, au fost tăiaţi ultimii doi goruni ce numărau peste 
patru secole aflaţi pe latura de vest a drumului din spatele staţiunii balneare. Gorunul 
domina zona de vest a localităţii până spre Hăghig. Cu ocazia tăierilor pădurilor au mai 
fost lăsate unele exemplare ca sămânşari, localnicii le spuneau târşari, dar pe parcursul 
ultimei jumătăţi de secol au fost sacrificaţi pentru lemn de foc.  
 
 În prezent, cunoaşte o mai largă răspândire stejarul (Quercus serra) care formează 
păduri compacte, exploatate foarte intens şi în prezent şi mai ales ca urmare a folosirii 
drujbei şi a tafului.   În acest fel a dispărut falnica pădure de stejar numită Nyaroş,  parcă 
boala, numită cancerul stejarului, nu ar fi fost suficientă, pentru a distruge această 
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comoară naturală. Este adevărat că se fac plantaţii noi, dar de cele mai multe ori cu specii 
repede crescătoare, puieţi de brad, zadă şi stejar. 
Fagul (fagus feroniae) are o mare extindere pe versanţii văilor precum şi pe platouri mai 
înalte, unde au ajuns la dimensiuni respectabile. Şi fagul este pe cale de a urma soarta 
stejarului fiind mai căutat de industria de mobilă şi pentru foc. Suprafeţe întinse de fag se 
mai află pe Vantură, pe Făbian şi Ghergheu. Carpenul cu lemnul său foarte dens creşte în 
asociare cu fagul şi este recoltat pentru diferite unelte şi pentru foc.  
 Plopul (plopus tremula) de pădure având o esenţă moale, în trecut era căutat pentru 
bârne pe perete în construirea caselor putând fi tăiat fără nicio restricţie. În prezent este 
folosit la fabricarea plăcilor aglomerate PAL, motiv pentru care a început să devină din ce 
în ce mai rar.  
 Mesteacănul este destul de răspândit în zona, pe marginea colinelor, între speciile 
de fag şi carpen, chiar stejar. Lemnul său era căutat de meşterii rotari, ramurile tinere sunt 
recoltate de către ţigani pentru mături. În anii din urmă, lemnul fiind căutat pentru 
celofibră la export, au fost depopulate pădurile de această esenţă. 
 În cadrul obiceiurilor populare tradiţionale locale, mesteacănul a avut un rol 
important. La Rusalii, feciorii puneau la stâlpii de la poarta fetelor îndrăgite „armindeni”. 
Cu ocazia ceremoniilor de nuntă se puneau la porţile ambelor familii armindeni frumos 
împodobiţi cu panglici colorate. În noaptea sărbătorii de Sf. Gheorghe, se puneau conform 
tradiţiei armindeni la porţile unde locuia o persoană cu numele Gheorghe. La horele sau 
“jocul” numite maialuri, locul de petrecere era înconjurat cu mesteceni tineri înfipţi în 
pământ.  
   
 Bradul de munte (Pinus sylvestris) şi bradul înalt (Piceea abies) afalţi în perimetrul 
şi în jurul staţiunii au fost plantaţi, între 1880-1885, cu 40000 de puieţi aduşi de la 
pepiniera din Noua-Braşov. În anii 1938-1939, printr-o acţiune a premilitarilor şi a 
străjerilor a fost plantată cu puieţi de bard „Coasta Lăzăroaiei”, de pe panta Ciuceului. În 
anii din urmă au mai fost plantate porţiuni de păşune sau „tăieturi cu puieţi de brad şi de 
zadă”. 
 Paltinul (Acer patanides) creşte izolat printre fagi cu care se aseamănă mult la 
coajă, mai răspândit fiind paltinul alb, în prezent a devenit o raritate.  
 Răchita albă (Salex alba) şi răchita roşie (salex purpureea), are lemnul bun pentru 
folosit la foc, dar mai ales pentru confecţionat unelte agricole: greble, cozi de unelte, 
pentru rame de fotografii. 
 Arţatul (Acer campastra) numit popular in zona “jugastru”, al cărui lemn este 
folosit la realizarea jugurilor pentru animale de tracţiune. Se găsesc izolaţi prin pădure, 
precum şi plantaţi pe marginea aleii staţiunii. 
 Castanul sălbatic (Castaneea sativa) se găseşte pe marginea aleei din staţiune.  
 Aninul (Aninus glutinosa) numit popular „arine”, creşte pe marginea cursurilor de 
apă, ocrotit, pentru că fixează malurile pâraielor, coaja sa este folosită la vopsitul lânii şi a 
ouălor. 
 Salcia (Salex alba)creşte pe malul pâraielor fiind plantată pentru a fixa terenul. 
 Salcâmul (Rubinia pseudoacacia), numit de localnici “acaţ”, creşte izolat prin 
crânguri, dar mai compact pe coasta Tâlfei. 
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 Din specia arbuştilor enumerăm:  

• alunul (Corylus avellana) cunoaşte două specii: de vară şi de toamnă. Era mult 
căutat de către ţiganii care lucrau coşuri şi brăţări pentru fixat mănunchiul de nuiele al 
măturilor. 

•  Călin (Acarrus calames) 

•  Cetina (Juniperus communis) creşte pe marginea păşunilor. 

•  Măceşul (Mespilas germanica) răspândit pe marginea păşunilor, a pâraielor şi în 
tăieturi. În trecut, constituia o sursă de câştig prin valorificarea gemului de măceşe, 
precum şi recoltarea puieţilor tineri vânduţi la grădinari pentru portaltoi.  

• Păducelul (Crataegus monogyna) 

• Porumbarul (Prunus spinosa) 

• Socul (Sambacus recemosa) 

• Liliacul (Catinus cagygria) 

• Lemn câinesc (Daphne lacercola) 

• Sânger (Cernus sanguinea) 
În afară de cele amintite mai sus, mai sunt cu siguranţă şi alte specii, atât arbori, cât şi 
vegetaţie ierboasă, printre care foarte multe cu calităţi medicinale, fructe de pădure, dintre 
care voi aminti doar pe cele îndeobşte cunoscute.  
Primăvara timpuriu, apar de sub zăpadă ghioceii, viorelele, bătuşeii, floarea paştelui, 
clopoţeii, sângele voinicului, brânduşele de primăvară (este o plantă ocrotită de lege), 
feriga, coada calului, creasta cocoşului. Pe fâneţe, printre ierburile de nutreţ, cresc plante 
cu flori de o mare varietate, precum ochiul boului, coada şoricelului, coada rândunicii, 
cimbrişorul etc. 
Prin grădiniţele de pe lângă case, precum şi în parcul staţiunii se cultivă variate flori 
ornamentale. 
 
Fructe de pădure: fragi, zmeură, mure, afine. 
 
În pădure şi pe pajişti, cresc numeroase specii de ciuperci comestibile, necomestibile şi 
otrăvitoare. 
 
Ciuperci comestibile:  

• Urechiuşi (gălbenele) – Amaniacee –  

• Mânătarca (mitarca) – Beletus vitelings –  

• Ciuciulete 

• Burete de rouă – Ceeybia –  

• Ciuperca vânătă – Certinarius violeeus –  

• Bureţi păstrăvi  - Drieden erinaceus –  

• Râşcovi (bureţi galbeni de brad) – Lactarius deliciesum –  

• Bureţi lăptoşi – Lactatius pipetatus –  

• Bureţi de rouă – Marasmius oreades –  

• Bureţi de mărăcine 
• Bureţi negri – Pleuretus esteratus –  
• Ciuperca de câmp  - Passalieta campestric –  
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• Urechiuşi domneşti (conopidă) – Ramaria hortensis –  
• Bureţi vineţi – Russula yanoxanta –  
• Ciuperca numită piciorul căprioarei 
• Ghebe (bureţi de tulpină) 
 

Ciuperci necomestibile: Burete de iască – Fome fomentarium – 
Ciuperci toxice: 

• Ciuperca albă cu opincă – Amanita muscaria –  
În afară de cele de mai sus, se găsesc diferite ciuperci, pe care nu am reuşit să le identific, 
ciuperca roşie cu pete albe toxică şi alte diferite ciuperci mici: ciuperca de cerneală etc. 
 
 Fauna 
 
Fauna existentă în zonă este în strânsă interdependenţă cu condiţiile fizico-geografice, 
vegetaţie şi fauna ce-i asigură hrana (pentru carnivore). 

• Astfel, cerbul carpatin, existent în număr mare în primul sfert al secolului nostru, s-a 
retras odată cu defrişarea masivă a pădurilor seculare, apărând în ultimii ani, adaptându-se 
să trăiască şi în pădurile mai tinere, ba chiar pe lângă aşezarea umană, unde poate fi văzut 
frecvent păscând pe marginea câmpului, producând pagube în culturle de cereale (ceea ce 
în trecut nu se întâmpla). 

• Ursul, la fel ca şi cerbul, după o perioadă de multe decenii şi ca urmare a ocrotirii prin 
lege, s-a adaptat vieţuirii în preajma satului şi nu rareori a fost văzut plimbându-se prin sat 
şi pe aleea staţiunii; nu a atacat, dar în schimb a făcut ravagii printre porcii de acasă şi la 
stupii de albine. 

• Mistreţul, care în trecut se făcea simţit pe ici pe colo, acum trăieşte în grupuri mari ce 
provoacă imense pagube în culturile de cartofi şi ovăz, dar mai ales de porumb, fapt ce a 
dus la diminuarea însemnată a cultivării celor amintite. Din aceste motive, gospodarii au 
preferat să producă fân pe întinse terenuri, crescând animale de casă: porcine, bovine, ca, 
prin contractări cu statul, să primească porumbul necesar.  

• Lupul, în contrast cu cele descrise, a dispărut fără să mai apară decât accidental, ca 
urmare a vânării fără restricţii. 

• Căpriorul este prezent tot anul şi poate fi văzut zilnic păscând pe la marginea pădurilor 
şi a câmpului. 

• Vulpea era destul de răspândită în trecut; datorită vânării fără restricţii este pe cale de 
dispariţie. Nu-i mai puţin adevărat că în trecut, în Vâlcele, erau doi-trei vânători, iar în 
prezent sunt opt-zece. 
• Bursucul, numit local „ghezune” sau „viezure”, este destul de rar, făcându-şi simţită 
prezenţa spre toamnă, prin porumbişti. 
• Pisica sălbatică a dispărut aproape cu totul. 
• Iepurele de pădure a devenit şi el o raritate, mai ales din cauza împrăştierii pesticidelor 
pe câmp şi peste păduri. 
• Râsul a devenit cu adevărat o raritate, în ultima jumătate de secol. 
• Veveriţa a scăzut numeric, deşi pe brazi şi pe aluni găseste hrană suficientă. 
• Dihorul de asemenea a devenit o raritate. 
• Nevăstuica, aproape dispărută, a reînceput să-şi facă apariţia prin gospodării. 
• Şoacecele de casă şi cel de câmp 
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• Broaca de mlaştină, râioasă, verde, de grădină 
• Şarpele de casă, de alun 
• Vipere, şopârle 
• Salamandre 
• Coropişniţe 
• Viermi de bălegar 
 
 Păsări: uliul găinilor, uliul porumbar, uliul şerpar, barza în căutare de hrană şi rareori 
barza neagră, cucuveaua, huhurezul, corbul, gaiţa, turturica, guguştiucul venit prin anii 
1960, mierla neagră, sturzul gri şi sturzul galben, ciocănitoarea verde şi roşie, cioara, 
coţofana, pupăza, piţigoiul, rândunica de fereastră, lăstunul,ochiul boului, ciocârlia de 
câmp, privighetoarea, vrabia. 
 Insecte: bârzăunul, viespea, musca galbenă, strechea, diferiţi fluturi, libelule. 
 Gândaci: rădaşca, gândaci de mai, gândaci de colorado şi diferite alte specii. 
 

2.3. Relatii in teritoriu  

Teritoriul judeţului Covasna este împărţit în 45 unităţi teritoarial administrative, 

astfel 2 municipii ( Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc), 3 oraşe ( Covasna, Baraolt, Întorsura 

Buzăului ) şi 40 de comune. 

Distributia localitatilor urbane in teritoriu este relativ echilibrata, ele avand o arie de 

influenta conturabila, avand in vedere aportul pe care localitatile rurale il aduc la viata 

urbana si facilitatile pe care spatiul urban le ofera spatiului rural, intr-o interrelationare 

activa. 

Comuna Valcele este marcata de situarea la distanta relativ mica fata de resedinta de judet, 

municipiul Sfantu Gheorghe. Aceasta situare este o oportunitate, dat fiind ca relatiile 

dintre cele doua asezari sunt stranse si profunde. 

Aceasta situare deschide totodata perspective permanente comunei, in ceea ce priveste 

asigurarea de utilitati urbane, dezvoltarea de zone de servicii catre populatie, dezvoltarea 

turismului si a multor alte activitati complementare celor de la nivelul municipiului, 

accesul la instiutii si servicii publice.  

Teritoriul administrativ al comunei are in momentul de fata suprafata de 5.794 ha, din 

care : intravilan 266,51 ha in momentul de fata.  

2.4. Activitati economice 
 
 
Comuna Valcele are un potential economic mediu, comparativ cu multe alte asezari din 

judetul Covasna. 
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Din totalul populatiei de 5.020 de locuitori la 1 ianuarie 2016, populatia activa lucreaza in 

agricultura in mare parte, mai putini in institutii si servicii. Somajul este ridicat in 

comparatie cu alte zone ale judetului. 

Datele statistice releva faptul ca exista un mare potential de munca neocupat la nivelul 

comunei, situatie generata in parte si de situatia de criza economica cu care s-a confruntat 

intreaga tara.  

O parte insemnata a acestei forte de munca neocupate o reprezinta in continuare tineretul, 

in cautarea primului loc de munca. 

 
Principalele activitati economice sunt : agricultura si zootehnia. 
Economia are un slab suport material: teren agricol slab productiv, pe coaste spălate de 
terenţi de ape. Agricultura se împleteşte stâns cu creşterea vitelor, completată cu lucrul la 
pădure, cărăuşia (lemne şi apă minerală), munca sezonieră la culturi agricole din Bod, 
Hărman, campania de toamnă de la Fabrica de zahăr din Bod. O parte a populatiei 
lucreaza ca si muncitori industriali la unitati productive  din Sf. Gheorghe, ori Brasov. 
 Pe timpul sezonului estival, produsele lactate, păsările de casă, fructele de pădure 
se valorifica local.   
 Starea economică modestă se oglindeşte şi în faptul că puţine familii isi pot trimite 
copiii la scoli mai inalte decat clasele primare. 
 
 Agricultura  
 
 Inaintea anului 1990 se producea cu precadere grau, pe cca 80 ha, porumb pe cca 
20 ha, cartofi  pe cca 52 ha 52 ha.  O suprafata importanta era cultivata in, trifoi, lucernă, 
sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr. Inul şi sfecla de zahăr se cultivau pe baza contractării cu 
fabricile de profil. 
 Gospodăriile private nu deţineau mai mult de 6-10 ha.  
 Mecanizarea era la aceea dată foarte redusă. Un singur tractor era în localitate.  
Familiile lipsite de atelaje erau ajutate de tractoriştii de la CAP Araci.  
Dupa anii 1990, agricultura nu a avut o crestere sensibila datorita faramitarii terenurilor si 
lipsei de mijloace materiale pentru cultivarea acestora. 
In momentul de fata, culturile cele mai productive raman in continuare graul, porumbul si 
cartoful. 
Nu exista pe teritoriul comunei mari producatori agricoli. 
   
 Creşterea animalelor  
 
 Creşterea animalelor mci, oi şi capre, nu a cunoscut mare dezvoltare desi exista 
suprafete cu pasuni si fanete foarte bune in zona. De regula, animalele domestice sunt cele 
care asigura un trai decent pentru numeroase familii, fara sa existe o supraproductie 
destinata pietii. 
  



27 

 Putine produse lactate (brânza, smântâna, untul) sunt valorificate în piaţa locala,  
precum si pe cea zomala. Porcinele constituie o sursa minima  de venit, fie ca purcei 
vânduţi la târg, fie ca porci ingrasati.   
  
 Silvicultura 
 
Pădurile extinse de foiase (fag, stejar, carpen, ulm, mesteacăn, plop) au constituit 
dintotdeauana o sursă de venit pentru tăietori de lemne şi cărăuşi, deoarece lemnele au fost 
si sunt in continuare cautate la Sf. Gheorghe, Bod, Sânpetru, Brasov. 
 Fructele de pădure sunt valorificate, în parte pe piaţă, în parte pentru uzul propriu 
al locuitorilor. 
  
 Pescuitul se practica in apele  curgatoare de pe teritoril comunei, pastravul si 
mreana fiind cele mai raspandite specii de pesti. 

 La nivelul comunei se practica si apicultura,  în mod traditional, in cadrul 
gospodariilor proprii.  

 

Industia : 
 

Sunt putine unitati de industrie mica si servicii, cele mai importante fiind : 
 
Unitate de productie mic mobilier din lemn lemn (Maximo Impex SRL cu cca. 300 de 
angajaţi) 
Productie utilaje pentru prelucrarea lemnului (Scud SRL) 
Unitate de prelucrare a cerealelor ( SC Mercali SRL 
Unitate de imbuteliere apă minerală (Wega Invest SRL) 
Dupa anul 1990 s-au infiintat mai multe intreprinderi private dintre care cele mai 
importante sunt : 
MON AMI productie SRL, AUTO ASG SRL, SOROM CONSTRUCTII SRL, 
ROMATLAS SRL, CRISTIAN TRADE SRL, WHITE MARKET SRL, ROUA 
DIMINETILOR SRL, IZVORUL ROSU SRL, UNIVERSAL VITAL SRL, 
BIERGARTEN SRL, AGROBETON SRL, insa, din cauza conditiilor economice foarte 
dificile ale ultimilor 10 ani, mare parte din ele au disparut de pe piata. 
In comuna existau odinioara mestesugari specializati in prelucrarea lemnului ( tamplari, 
sculptori in lemn), croitori, zidari, fierari potcovari, cizmari, cioplitori in piatra, cioplitori 
in lemn, cojocari, frizeri, tinichigii, ceasornicari, velniceri, reparatori auto. Din pacate, arta 
mestesugareasca a cunoscut un regres in ultimii ani, cererea fiind in continua scadere, 
existand pericolul ca toate aceste ocupatii traditionale sa dispara pentru totdeauna. 
 

Educatia :  
 
In comuna functioneaza 4 gradinite si 4 scoli.  Fixarea cadrelor didactice este o problema 
cu care se confrunta comuna, in interesul educatiei copiilor comunei. 
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Nivelul de dotare al acestora este inca sub nivelul reclamant de standardele contemporane 

de educatie. Mare parte a populatiei comunei este de etnie roma, si multi copii apartinand 

acestei etnii nu sunt institutionalizati in nici o forma de invatamant. 

In fiecare localitate exista o scoala elementara, in localitatea Araci functioneaza Scoala „ 

Romulus Cioflec „.   

Populatia comunei este racordata la radioficare, telefonie fixa, cablu TV. Telefonia mobila 
are semnal foarte slab sau nu are semnal deloc in comuna Valcele ( Vodafone, Orange ). 
 
PATRIMONIUL CULTURAL 
 
SATUL VALCELE 
 
Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B:   

   - Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-a-B-13308  nr. 134  cu 
componentele: 

- Biserica „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-m-B-13308.01   
 1843 

- Casa parohială   CV-II-m-B-13308.02   
 sec XIX 

 - Casă de lemn  CV-II-m-B-13309   nr. 141  sec XIX 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-13310   nr. 162  1886 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-20308   nr. 179  sec XIX 

- Casă   CV-II-m-B-13311   nr. 181  1910 

În urma documentării pe teren în legătură cu ultimele trei monumente istorice s-au 
constatat următoarele: 

Casă de lemn  nr. 162  CV-II-m-B-
13310      

Clădirea este nelocuită de mult timp și se află în 
stare de colaps în urma unui incendiu. 

 

 

 

Casă de lemn  nr. 179  CV-II-m-B-
20308    

Clădirea a fost transformată în mod radical, 
pierzându-și valoarea de monument istoric. 
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Casă  nr. 181   CV-II-m-B-13311    

 

Clădirea de monument istoric - casă construită în 
anul 1910 - s-a demolat și în locul ei s-a construit  
o clădire nouă cu parter și mansardă 

 

 

 

 
 

Pe baza celor prezentate se propune scoaterea de pe Lista monumentelor a celor trei 
obiective. 

Clădiri cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna  

- în capitolul II. Monumente și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice, la poziția 
127: 

- Capela romano-catolică în cimitirul central      1848  

- în capitolul V1. Rezervații de arhitectură și urbanism, la poziția 9: 

- Vechea stațiune balneară partea centrală a localității cu aleea de promenadă, 
fântâni  
    de apă minerală, vile caracteristice sec. XIX 

- în capitolul V2. Locuri istorice, cimitire, la poziția 39: 

- Cimitirul evreiesc  în pădure, lângă stația de îmbuteliere    sec. 
XVIII 

În urma documentării pe teren s-a constatat că zona vechii stațiuni balneare nu mai 
păstrează valoarea de rezervație de arhitectură de interes zonal datorită demolărilor 
masive de vile, precum și a trasformărilor brutale executate la unele clădiri valoroase (pag. 
21-24 din studiu). 

În anul 1996 s-a făcut de către Direcţiei de Cultură a Judeţului Covasna propunerea de a 
proteja vechea staţiune balneară cu înscrierea acesteia în Lista monumentelor istorice în 
categoria de rezervaţie de arhitectură şi urbanism. Această propunere a rămas fără rezultat. 

În anul 2000 s-a introdus în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul 
Covasna”. Dar din păcate, datorită degradării grave, respectiv prăbuşirii parţiale a vilelor 
rămase încă în anul 1996, acestea pe rând au fost demolate.  

În perioada 2005-2010 s-au demolat următoarele obiective: 
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- vila Aurora (fosta vila Reindt)  

- vila Dobrescu (fosta vila Damokos)  

- vila Bradul (fosta vila Otroban).  

- centrala de încălzire cu apă a băii Nathalin, obiectiv cu valoare de arhitectură 
industrială   

- pavilionul izvorului József  

Singura vilă rămasă în stare de ruină este vila Elisabeta (fostă vila Damokos Ákos), care a 
servit o perioadă ca sediu al poliţiei, dar a fost abandonată de mai mulţi ani şi distrusă 
datorită lipsei de îngrijire. Câteva clădiri, care se mai păstrează din vechea staţiune 
balneară, au suferit refaţadizări majore: fostul restaurant Aldeca, fosta locuinţa 
directorului staţiunii şi fosta vila Năstăsescu, toate acestea pierzându-şi valoarea 
arhitecturală originală.  

Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală 

Aceste obiective sunt notate pe planșa de piese desenate  A-04– Planul general Vâlcele.  

Dintre obiectele cu valoare de patrimoniu construit cele mai valoroase se propun spre 
protejare locală. Pentru acestea s-au întocmit fișe pe obiect în completarea fișelor pe 
obiect întocmite pentru monumente istorice şi pentru obiective din lista Consiliului 
Judeţean Covasna. 

Obiective propuse spre protejare locală: 

- Vechiul pavilion de apă minerală – pavilionul fostului izvor Principal 

- Partea păstrată a clădirii fostei alei acoperite, aflată în curtea Fabricii de înbuteliere 
a apei minerale Vâlcele 

- Promenada de deasupra pârâului acoperit, bordată cu alee de tei 

- Vila Caraiman – la nr. 108 

- Casa nr. 186  

Obiective cu valoare istorică locală sau memorială: 

- Troița din curtea bisericii ortodoxe 

- Bustul lui Nicolae Bălcescu din curtea bisricii ortodoxe 

- Bustul lui Avram Iancu din curtea bisricii ortodoxe 

(Studiul de fundamentare istorico-arhitectural pentru Planul urbanistic general al 
comunei Vâlcele 

      arh. Fekete Márta, specialist MCC 208 S – 2006 ) 
 
 
 
SATUL ARACI 
Monumente istorice de valoare naţională – categoria A : 
 
- Biserica reformată CV-II-m-A-13125 
 
Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – categoria B 
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- Conacul Domokos CV-II-m-B-13126 
 
Obiective cu valoare de patrimoniu de interes zonal, 
 
incluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna” 
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna : 
 
- Casa natală Romulus Cioflec 
- Casa natală a mitropolitului Nicolae Colan 
 
Monumente de artă, monumente și ansambluri memoriale : 
 
- Troiță - în cimitirul ortodox 
- Bustul lui Romulus Cioflec - în fața școlii generale 
 
Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală : 
 
Prin studiul de fundamentare privind patrimoniul, în completarea clădirilor clasate ca 
monument istoric s-au identificat o serie de obiective cu valoare de patrimoniu 
construit sau de valoare ambientală. 

 
SATUL ARIUSD : 
 
Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B 
- Biserica reformată CV-II-m-B-13129 
 
Obietive cu valoare de patrimoniu de interes zonal : 
 
incluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna” 
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna : 
 
- Casa parohială reformată nr. 139 
 

 
SATUL HETEA 
 
Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală identificate vor 
fi prezentate in capitilele urmatoare. 
 
Sanatatea : 
 
In comuna nu exista spital, preventoriu sau cresa, in domeniul sanatatii functioneaza un 

cabinet de asisenta medicala la Valcele si la Araci si un dispensar veterinar. Pana de 

curand functiona in satul Valcele un foarte renumit spital pentru afectiuni neuromusculare 

„ Horia Radu”, unde se tratau cu succes numerosi bolnavi in fiecare an. El a apartinut 

Ministerului Sanatatii. In momentul de fata este inchis. 

 

Turismul : 
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In localitatea Valcele exista multe obiective de interes turistic. 

Agroturismul rural este reprezentat de pensiuni turistice. Functioneaza de asemenea vile 
turistice, obiective de alimentatie publica, restaurante, bufete si baruri.  Localitatea 
Valcele este una din locatiile care fac parte din programul „ Drumul apelor minerale „. S-a 
construit si s-a dat in functiune o unitate de tratament, amplasata in zona Parcului Central 
din localitate. Programul isi propune sa promoveze bogatia deosebita de care dispun 
numeroase localitati din judetele Covasna, Harghita si Brasov, - apele minerale naturale, 
cu multe valente curative. Functioneaza de asemenea mici unitati de cazare pentru turisti 
in localitatea Valcele. 

Din pacate, din farmecul si renumele de odinioara al statiunii Valcele ne- a  ramas foarte 
putin. 

 La inceputul secolului trecut, staţiunea Vâlcele se bucura de un binemeritat 
renume pentru calităţile curative ale apelor minerale, asemuite cu cele mai apreciate din 
vestul şi centrul Europei. La Vâlcele se întâlneau, aşa cum afirmă baronul Orban Balazs, 
„civilizaţia occidentală cu cea orientală, oglindită în port, obiceiuri, limbă.” În secolul 
XIX, s-au tratat aici Milos Teodorovici Obrenovici, despot al Serbiei, principele Carol de 
Hohenzollern (viitorul rege Carol I), principele moştenitor Josef al Austro-Ungariei, 
principele Ferdinand (viitorul rege al României), înalte feţe bisericeşti, prinţi şi conţi.  

 
         Medici balneologi şi chimişti au efectuat analiza apelor minerale, aici a avut loc 
Congresul medicilor balneologi în anul 1875, cu participarea unor importante  
personalităţi ale stiintei. Apele minerale îmbuteliate aveau căutare la Bucureşti, Budapesta 
şi Viena. Staţiunea era cunoscută pentru apele sale curative inca din epoca romană, drept 
„Colonia Aqua vivarum”. Apele minerale carbogazoase sunt bogate în săruri minerale şi 
bioxid de carbon, precum şi in calciu, magneziu, sodiu, fier, având proprietăţi radioactive, 
ceea ce le situează în rândul celor mai renumite ape minerale din ţară şi din Europa.  

Apa de Vâlcele este indicată în gastrită cronică hiperacidă, maladia ulceroasă, in 
dispepsie gastrointestinală, colite cronice, dischinezii biliare, gută, sechele după 
glomerulo-nefrite acute. De asemenea, este utila şi pentru băi calde. De altfel, cura 
complexă formată din consum inter  şi băi, este indicată în afecţiuni reumatice, afecţiuni 
ale aparatului cardiovascular, aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic,  
ginecologice şi ale căilor urinare, afecţiuni ale tubului digestiv, ale căilor biliare.  

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, au fost ridicate principalele vile numite 
„curii”, foarte moderne pentru acea vreme. S-au amenajat şi modernizat băile cu apă 
minerală caldă şi rece, s-au construit restaurante, băcănii, parcuri în centru şi alei în 
pădurile din jur.  Pe o lungime de 400 de metri s-a amenajat o alee acoperită cu grinzi de 
stejar, iar pentru timp ploios s-a construit o impozantă alee acoperită, lungă de 80 m şi lată 
de 25 m cunoscută sub denumirea de Wanderbahn. Între anii 1836 – 1850, au fost 
edificate o serie de vile dotate cu instalaţii moderne pentru acel timp. Vizitarea staţiunii a 
fost facilitată de construirea, în anul 1847, a arterei de circulaţie Bucureşti – Predeal – 
Braşov. Cazarea era asigurată, după primul război mondial, în numeroase vile (Szava, 
Unio, Pompiliu, Goldstein, Năstăsescu, Aurora, Orghidan, Fischer, Szekely, Bogdan şi 
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multe altele), relaxarea o ofereau „Casa balului”, sala de gimnastică suedeză, cateva 
restaurante, clădirea „Coursalon”.  
 
     Exista o construcţie având o sală de lectură, sală de pian, farmacie, încăperi pentru 
bazare şi o fosă pentru orchestră. Ea a fost dezafectată în anii 1934-35 pe trei sferturi din 
suprafaţă, făcând loc edificiului destinat unei staţii de îmbuteliere a apei minerale.  
  Primele izvoare erau situate pe lângă albia sau chiar pe cursul văilor, fiind captate 
mai întâi în ştiubeie din trunchi de copac sau în fântânile amenajate de trecători şi se 
scurgeau pe mici jgheaburi improvizate. Izvorul principal, aflat în faţa depozitului de ape 
minerale „Spicul” (în prezent acoperit cu o placă de metal), se pare că a fost primul izvor 
captat. Lângă el s-a ridicat, în 1779, prima vilă modernă. În anul 1857, inginerul ceh 
Alberta, renumit specialist, a săpat un puţ de 11 m adâncime, introducând segmente 
cilindrice de beton, iar în anul următor a fost ridicat un foarte elegant şi cochet pavilion 
octogonal, susţinut de piloni metalici îngrădiţi cu nişte siluete  turnate din fontă, acoperit 
cu plăci de tablă galvanizată. Prin anii 1920, izvorul şi-a pierdut importanţa în favoarea 
Izvorului Elisabeta.  

        În anul 1839 a fost amenajat Izvorul Diana pentru a alimenta băile cu acelaşi 
nume. Mai târziu, acest izvor a fost forat până la o adâncime de 40 metri pentru a-i mări 
debitul necesar băilor de apă caldă. Şi în prezent alimentează aceleaşi băi devenite între 
timp Nathalia, apoi Băile de acid carbonic. Unul dintre izvoarele, care se afla în faţa Şcolii 
generale de azi şi care apoi a alimentat băile Lobogo, a fost amenajat de un boier muntean 
din propriile resurse. El a pus să fie săpat în marmură inscripţia: „La acest izvor după/ 
oricâţi trec să se adape/ fără de oprire sau plată/ fiind de Dumnezeu dată/ şi de mine Ioan 
Pitarul de Bitzkovan/ de oraş bucureştean/cu trudă şi osteneală/ făcută şi cheltuială”.  Din 
nefericire, nimeni nu mai ştie nimic despre acea placă. Alte izvoare: Izvorul Nou, săpat în 
1842 şi modernizat în 1858; Izvorul Beldi se amenajează cu tuburi de ciment în 1876, în 
imediata vecinătate a Vilei Steriu; Izvorul Iosif, funcţionând din 1883 la capătul de sud al 
promenadei, a fost inaugurat de principele Iosif al Austro-Ungariei; Izvorul Elisabeta care 
alimentează Staţia de îmbuteliere a apei minerale, unde apa ieşea la suprafaţă sub 
presiunea acidului carbonic timp de 24 de ore; Izvorul Sărătura, un izvor cu apa sarata, 
unic în Europa. 
 

Atracţia băilor de la Vâlcele era completată cu o serie de aspecte ce au încântat 
marile personalităţi care au trecut pe aici.  A.D. Xenopol consemnează ipoteza că de la 
priveliştea care se oferă privirilor de pe această înălţime s-a inspirat Bălcescu când a scris 
celebrul tablou al Ardealului.  
   

Pe aleile staţiunii balneoclimaterică Vâlcele şi-au purtat paşii, în secolul al XIX-
lea, multe personalităţi istorice, culturale, politice : 

Nicolae Bălcescu, George Bariţiu, Timotei Cipariu, Andrei Mureşianu şi fraţii săi, 
Iacob şi Aurel, Ion Heliade Rădulescu, Ion Ghica Beizade, Cezar Bolliac, Anton Pann, 
Andrei Şaguna, Principele Milos Obrenovici al Serbiei, Regele Carol I al României, 
Arhiducele Iosif de Habsburg, Principele Ferdinand de Hohenzolern,  Regele Carol al II-
lea şi Mihai I,  Prinţul Ghica, Prinţul Sturdza, Prinţul George Gr. Cantacuzino, Prinţul 
Gheorghe Bibescu, Mitropolitul Şuluţiu, Titu Maiorescu si altii.  
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Destinatii speciale : 
 
In partea de nord- vest a teritoriului administrativ functioneaza o zona cu destinatie 

speciala a M.Ap.N cu suprafata de 13,06 ha masurata, si 25,00 ha in acte. 
 
2.5. Populatia. Elemente demografice si sociale  
 

Populaţia totală a judeţului Covasna a fost  în anul 2013 de 210.177 locuitori,  

din care 50,25% trăiesc în mediul urban şi 49,75% locuiesc în mediul rural.  Densitatea 

populaţiei este de 56,24 persoane/km2, în scădere faţă de recensământul din 1992 (62,9 

persoane/km2). Din acest punct de vedere, judeţul Covasna prezintă un caracter pronunţat 

rural. 

În comparaţie cu datele recensământului din 1992 se constată scăderea ponderii 

populaţiei urbane de la 52,7% la 50,2 %, în timp ce populaţia rurală a crescut de la 47,3% 

la 49,7% . 

Populatia totala a judetului Covasna, la 1 ianuarie 2016 a fost de 228.732 de 

locuitori, din care 112.777 barbati si 115.955 femei. Se constata o crestere semnificativa a 

populatiei in ultimii ani, pusa pe seama natalitatii si cresterii sperantei de viata odata cu 

evolutia calitatii vietii. Ponderea populatiei rurale ramane in continuare ridicata, si, odata 

cu cresterea nivelului de calitate al vietii in rural si lipsa acuta de locuri de munca in 

urban, va creste continuu. 

Scaderea ponderii populatiei in urban este reala si are explicatii economice in primul 

rand. 

In ultimii 10 ani, populaţia urbana a scăzut dramatic. Pentru a ilustra dimensiunea 

acestei scăderi, putem spune că este echivalentă cu dispariţia unui oraş de pe teritoriul 

judeţului (de ex. populaţia stabilă a oraşului Covasna este 11204 persoane). 

Această scădere a ponderii populaţiei urbane, deşi este o tendinţă la nivel naţional, 

nu numai în judeţul Covasna, este contrară tendinţei internaţionale şi ne atrage atenţia 

asupra gravelor probleme economice generate de restructurarea industrială. Migraţia de la 

oraş la sate înseamnă de fapt acceptarea condiţiilor sociale şi de locuit inca inferioare, în 

schimbul unei siguranţe de trai mai ridicate. 

 

Populaţia stabilă a judeţului Covasna la data de  1 ianuarie 2005 a fost de 223.966 

locuitori, cu 9.260 locuitori mai puţin comparativ cu anul 1992, iar in anul 2011 era de 
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210.177 locuitori, cu 13.789 locuitori mai mica fata de anul 2005 ( in doar 10 ani ). In anul 

2016 ( 1 ianuarie ) numara 228.732 locuitori. 

Cauza principală a descreşterii populaţiei urbane o constituie restructurarea şi 

falimentul unor firme economice,  dar si migrarea populaţiei tinere şi de vârstă medie în 

străinătate sau în alte zone ale ţării in cautare de locuri de munca. 

Totalul populatiei la nivelul anului 2011 al comunei Valcele era de 4.475 locuitori. 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Valcele  este în 

crestere față de recensământul anterior din anul 2002, când se înregistraseră 

3.698 locuitori ( + 777 locuitori ). La 1 ianuarie 2016 populatia numara 5.020 locuitori ( + 

545 locuitori fata de anul 2011 ). 

La recensamantul din anul 2011, structura populatiei pe grupe de varsta era astfel : 

Total populatie stabila : 4.475, masculin 2.261, feminin 2.214 ) , din care : 

 

Sub 5 ani : 593 

5 – 9 ani : 504 

10 – 14 ani : 450 

15 – 19 ani : 407 

20 – 24 ani : 337 

25 – 29 ani : 290 

30 – 34 ani : 300 

35 – 39 ani : 255 

40 – 44 ani : 213 

45 – 49 ani : 141 

50 – 54 ani : 200 

55 – 59 ani : 195 

60 – 64 ani : 164 

65 – 69 ani : 122 

70 – 74 ani : 119 

75 – 79 ani : 91 

80 – 84 ani : 50 

85 ani si peste : 44  

 



36 

Populaţia pe grupe de vârstă a cunoscut în intervalul 2002 - 2011 schimbări de 

structură remarcabile. Cea mai semnificativă este cresterea ponderii populaţiei tinere, (0-

18 ani) datorată în principal cresterii ratei natalităţii.  

Ponderea populatiei apta de munca ( 19 – 60 ani ) era in anul 2011 de 43,15 %. 

Rata îmbătrânirii demografice (numărul de persoane vârstnice ce revin la 1000 

persoane tinere) a crescut în judeţul Covasna permanent, dar este inca sub media naţională 

(1110‰). 

 

Calculată ca raport procentual între numărul persoanelor tinere (0-18 ani) şi numărul 

persoanelor adulte (18 - 60 ani),  la nivelul comunei Valcele este 1954 / 2338 = 0,8357, 

raportul de dependenţă demografică  este foarte mare comparativ cu alte comune din 

judet, unde acest raport se situeaza in intervalul 0,2 – 0,4. 

Rata de dependenţă demografică II (numărul persoanelor vârstnice ce revin la 100 

persoane adulte) este de  480 / 2338 / 100 = 20,53, in limitele medii pe judet. 

Rata de  dependenţă demografică III (numărul persoanelor tinere şi vârstnice ce 

revin la 100 persoane în vârstă de muncă) este de 2434  / 23,38 =  104, 106 - peste media 

judetului Covasna. 

 
Mişcarea naturală a populaţiei 
 
Populatia  judeţului Covasna, în ultimii zece ani, arată o tendinţă de crestere, ratele 

caracteristice privind mişcarea naturală a populaţiei sunt foarte bune în context naţional. 

Astfel,   judeţul Covasna se situează pe locul şase privind rata născuţilor vii, pe locul 

trei (după judeţele Suceava şi Vaslui) privind sporul natural al populaţiei, şi a treia cea mai 

mică rată a deceselor (după judeţele Iaşi şi Suceava) . Aceste rate sunt bune şi în mediul 

rural: locul 10 privind rata născuţilor vii, locul 8 privind mortalitatea şi locul 6 privind 

sporul natural. Comuna Valcele se inscrie in acest trend la nivelul mediei judetului. 

 

Miscarea migratorie este in ultimii ani negativa, ea releva tendinţa şi potenţialul 

economic in descrestere al unor comune la nivelul judetului. 

La nivel de judet, sunt plecati pe o perioada mai lunga in strainatate un numar de 

5448 persoane, din care :  

Grupa sub 15 ani : 315 persoane 

15 – 19 ani : 194 persoane 

20 – 24 ani : 980 persoane 



37 

25 – 29 ani : 981 persoane 

30 – 34 ani : 838 persoane 

35 - 39 ani : 601 persoane 

40  44 ani : 592 persoane 

45 – 49 ani : 312 persoane 

50 – 54 ani : 192 persoane 

55 – 60 ani : 86 persoane 

Peste 60 ani : 72 persoane 

 

Din analiza situatiei de date rezulta ca populatia apta de munca si in cea mai 

productiva perioada a ei paraseste judetul in cautarea unor locuri de munca mai bine 

platite si mai sigure. 

Este un fapt care pune probleme in ce priveste strategiile de dezvoltare pe termen 

mediu si lung, si atrage atentia asupra imbatranirii relative a populatiei satelor in general. 

Fata de aceasta stare generala, comuna Valcele este o exceptie, natalitatea ridicata 

impiedica imbatranirea populatiei comunei si atrage dupa sine analiza necesitatilor unei 

populatii tinere si foarte tinere care ramane sa locuiasca in comuna. 

 
Structura populaţiei pe etnie, religie 

 
Se constata la nivelul judetului o schimbare semnificativă în componenţa etnică a 

judeţului, având în vedere o perioada luată în calcul de 20 ani . 

Populaţia de etnie rromă a crescut de 2,26 ori, ajungând la un procent de 2,69 pe 

judeţ şi la 4,19 în mediul rural ( conform statisticilor, in realitate este mult mai mare, la 

recensaminte populatia declara isi declara etnia dupa optiunea proprie ). 

Ponderea populaţiei de etnie maghiară este în usoara scădere la nivel judeţean, 

deopotrivă în mediul  urban şi rural ( migratia fortei de muna ). 

Populaţia de etnie română a rămas aproape de procentul din anul 1992, crescând uşor 

în mediul urban şi scăzând usor în mediul rural. 

Dinamica populaţiei germane şi a celorlalte etnii din judeţ este nesemnificativă. 

In comuna Valcele componenta etnica este urmatoarea ( nivel an 2011 – 

recensamant ) : 

Romani : 1662 persoane 

Maghiari : 430 persoane 

Etnie nedeclarata  : 2172 prersoane 
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Structura populaţiei pe religii s-a schimbat  relativ puţin în ultimii 10 ani, urmarind 

doar modificarile componentei etnice in acord cu cresterea numarului populatiei. 

 
Datele pe judet referitoare la distribuţia populaţiei după religia declarată la 

recensământul din 2002, arată că 36,1% sunt de religie catolică, 33,4% reformată, 22,4% 

ortodoxă, 4,4% unitariană, 1,4% penticostală. Se remarcă creşterea semnificativă a acelora 

care s-au declarat aparţinătorii confesiunii penticostale (+63,1%) şi baptistă (+12,1%). A 

crescut şi numărul ateilor, al celor fără religie (+90,4%).  

Conform recensamantului din anul  2011, la nivelul comunelor din judetul Covasna, 

datele arata astfel :  

Total populatie rurala : 109366  

Din care : 

ortodoxa : 21559 

romano – catolica : 38543 

reformata : 35647 

greco  catolica : 58 

baptista : 218 

adventista de ziua a saptea : 608 

musulmana : 6 

unitariana : 4040 

martorii lui Iehova : 670 

crestina dupa Evanghelie : 56 

evanghelica Lutherana : 116 

evanghelica : 30 

evanghelica de confesiune augustana : 25 

alte religii : 116 

fara religie : 559 

atei : 10 

informatie nedisponibila : 2502 

Pe localităţi, populaţia de religie ortodoxă corespunde structurii populaţiei române, 

iar cea maghiară este proporţional împărţită între religiile romano-catolică, reformată şi 

unitariană. 

 
La nivelul comunei  Valcele, componenta dupa religie se prezinta azi astfel : 

ortodox : 2152 
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romano – catolic : 62 

reformat : 351 

greco - catolic : 1225 

unitarian : 8 

martorii lui Iehva : 43 

evanghelica : 6 

alte religii : 7 

fara religie : 199 

 
Numarul  locuintelor in comuna Valcele este de 1607 , in care functioneaza    

 1350  gospodarii. Numarul mediu de persoane pe gospodarie este de 3,18, cel mai 

mare din toate comunele judetului ( intre 2,60 – 3,18 ). Densitatea populatiei pe teritoriul 

intravilan este de 18,84 locuitori /  ha, dublu fata de multe comune din judet. 

Numarul mediu de persoane / locuinta este de 3,12. 

Numarul mediu de persoane / gospodarie este de 3,18. 

Locuinta si anexele ei : 

Mediul geografic a constituit elementul principal al formei de potcoavă cu deschidere spre 
sud-est a aşezării satului Valcele, străbătută de cursul văilor pe a cărei albie majoră s-a 
format satul, de tip alungit, de-a lungul drumului. Structura incipientă a fost formată din 
pâlcuri de gospodării, precum: Lunca, pe valea Elöpatacului, valea Drugii, Simpătac, 
Şipos, grădina mare, podul plopii, compact - centrul şi parcul staţiunii. 
 Gospodăriile reflectă economia practicată: pastoral-agricolă. Casele sunt modeste, 
adăposturi pentru animale: şură, grajduri voluminoase, coşare pentru ştiuleţii de porumb, 
din nuiele şi şipci. 
 Majoritate caselor sunt aşezate cu frontonul la strada,  casele vechi sunt aşezate retras 
faţă de drum, cu doi-trei metri, ca să rămână un loc pentru grădiniţa cu flori şi pentru a fi 
ferite de stropire cu noroi de către maşinile din trafic. Planimetria (orizontalitatea) 
terenului a fost o preocupare pentru omul dornic să-ţi dureze o gospodărie. Acolo unde a 
fost necesar s-au făcut lucrări de nivelare. 
  Planul aşezării gospodăriei cuprinde casa de locuit; grajdul şi şura sunt poziţionate 
perpendicular faţă de casă, la distanţă de câţiva zeci de metri, pentru a avea loc de curte 
defantată, adăpătoare din jgheab de lemn, platforma de gunoi, care în multe cazuri se află 
în spatele grajdului. O astfel de aşezare face posibil treieratul direct din şură. Majoritatea 
gospodăriilor au în spatele şurii un teren cultivabil, grădina de zarzavaturi. 
  Mulţi gospodari au despărţit curtea, astfel ca animalele să nu aibă acces în curtea din 
faţa casei.  
 În curtea din spate, se află cocina de porci, sopron de lemnele pentru foc, şopron 
pentru păstrat unelte agricole; carul şi sania se ţin în aria şurii.  
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 Fantanile vechi sunt construite din piatră de mal, cele mai noi din inele de beton, 
având la nivelul solului un parapet din grinzişoare cioplite, îmbinate la colţuri în gură de 
broască cu sistem de scos apă cu ajutorul sulului, pe care se rulează lanţul acţionat cu 
manivela sau roata cu spiţe. Cel mai vechi sistem,  cel al fântânii cu cumpănă a dispărut 
înainte de jumătatea secolului XX, din motivul folosirii cât mai raţional al spaţiului 
ogradei.  
  
  
2.6. Circulatia 
 
Teritoriul administrativ al comunei este strabatut de drumul national DN 13 E care 

continua spre nord la Sfantu Gheorghe, spre sud-vest catre Bod. Pe traseul sau, catre sud 

fata de localitatea Valcele, deriva spre est drumul comunal DC 33 B care duce la Hetea. 

Satul Araci este si el strabatut de DN 13 E. Astfel accesul este asigurat de drumul national 

care strabate comuna ca o coloana vertebrala, si care asigura un flux important de 

circulatie in zona. Drumul national asigura transport de marfa, de persoane si de 

informatie in acelasi timp. Este o oportunitate pe care se bazeaza dezvoltarea si interesul 

investitorilor potentiali. Starea drumurilor in comuna Valcele este medie – buna. 

Drumurile sunt marcate si semnalizate corespunzator.  

Drumul national se afla in proprietatea publica a Statului Roman, in administrarea 

Companiei Nationale de Drumuri si Autostrazi, drumul comunal este domeniu public al 

comunei Valcele, aflat in administrarea Primariei comunei Valcele.  

In intravilanul satului, drumurile sunt bine conturate , starea lor este medie. 

Comuna dispune de statie  de calatori pentru transportul intre localitatile judetului, 

deservit de un operator de transport. 

Se impune ca o prioritate reabilitarea drumurilor comunale si locale, reabilitarea 

pietonalelor din intravilan, a trotuarelor, podetelor pietonale, modernizarea intersectiilor, 

platformelor, scuarurilor existente. 

 
2.7. Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial 
 

Intravilanul existent este cel aprobat in baza Planului Urbanistic General.  

In Planul Urbanistic General , este delimitat intravilanul la o suprafata de 266,51 ha. 

Suprafata reala masurata pe suport topografic digital este de 266,98 ha. 

Zonificarea functionala cuprinde zone de locuinte, zone industriale, zone de institutii si 

servicii, zone de sport agrement, zona centrala, zone agro-industriale, zone pentru echipare 
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edilitara, zone cu destinatie speciala, toate materializate in plansa Situatia existenta – 

disfunctionalitati din documentatia de fata. 

 

Bilantul teritorial, situatia existenta  cuprinde urmatoarea zonificare : 

 

Zone functionale Comuna Valcele  
( ha ) 

%` 

Locuinte si 
functiuni 
complementare 

194,82  72,97 

Unitati industriale si 
depozite 

3,27 1,22 

Unitati agro-
zootehnice 

8,74 3,89 

Institutii si servicii 
de interes public 

10,90 4,08 

Cai de comunicatie 10,90 4,08 
Spatii verzi, sport, 
agrement, protectie 

28,97  10,85 

Constructii tehnico-
edilitare 

1,41 0,53 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

5,15 1,94 

Destinatie speciala 0,00 0,00 
Terenuri libere 0,00 0,00 
Ape 3,34 1,25 
 

Total intravilan existent       266,98   ha             100,00 % 

Zonificarea functionala existenta releva un procent covarsitor alocat zonelor de locuit, in 

detrimentul zonelor de institutii publice si servicii, dar si un spatiu amplu destinat spatiilor 

verzi, sportului si agrementului.  

 

2.8. Zone cu riscuri naturale 
 
 In zona intravilanelor nu sunt evidente situatii de riscuri naturale, inundatii, alunecari de 

teren. Albia paraului Valcele este regularizata pe teritoriul intravilan strabatut, albia fiind 

adanca cu protectie existenta a malurilor in intravilan. Pe planurile de Reglementari 

urbanistice – zonificare s-au marcat limitele de inundabilitate la risc crescut, risc mediu si 

risc redus.   
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In zona comunei se pot intampla, la limita, urmatoarele dezastre si accidente cu efecte 
grave : 
 

Cutremur de pamant ( cu epicentrul in zona Vrancea ), care poate 

produce victime, sinistrati, cladiri avariate, retele de instaltii 

electrice avariate ( LEA ) 

Ts = 0,7, acc = 0,2 g. 

Inundatii ( pe albia paraului  Valcele in extravilan) : la depasirea 

cotei de inundatie : unele gospodarii, parte din drumuri locale, la 

depasirea cotei de evacuare : gospodarii, parte din drumuri publice, 

linii electrice , stalpi electrici pot fi afectate. 

Accident chimic din incendii in zone industriale si zone de 

depozitare : posibil nor toxic  

Inzapeziri : de drum pe traseul DN 13 E,  DJ 103,  DC 33 AB, in 

extravilan. 

Incendii fara toxicitate chimica : incendii de padure.  

 
2.9. Echipare edilitara 
 
SITUATIA EXISTENTA  

2.9.1.ALIMENTAREA CU APA 

In prezent comuna Valcele, nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si 
nici de un sistem centralizat de canalizare menajera pentru cele 4 localitati aferente.  

Locuitorii din gospodariile celor patru localitati detin in mare parte fantani sapate 
individual, nivelul apei fiind la o adancime de 3-10 m, iar o alta parte au mici captari ale 
unor izvoare de coasta, cu debite foarte mici (aproximativ 0,01 1/s). 

In situatia actuala alimentarea cu apa se realizeaza in conditii foarte grele, din puturile 
de mica adancime existente, iar apa nu este corespunzatoare din punct de vedere al 
potabilitatii fiind un adevarat pericol pentru sanatatea locuitorilor. 
Pentru nevoi igenico-sanitare, locuitorii folosesc latrine vidanjabile, puturi absorbante sau 
evacueaza apa menajera direct in paraurile  din zona. 

Puturile sapate nu respecta normele de protectie sanitara (latrinele uscate si grajdurile 
de animale sunt amplasate de regula in aproierea lor), existand pericolul de poluare si 
infestare a apei freatice de mica adancime cu materii organice improprii consumului de 
apa potabila, prin infiltrarea in sol a apelor uzate menajere si a apelor uzate provenite din 
activitatea zootehnica. 

In satul Valcele exista doua sisteme locale de alimentare cu apa si anume: 

Proiectul nr. 2.202 /2008, finanţat prin fonduri F.R.D.S. , realizat de S.C. IGUT S.R.L. 
Braşov, prin care s-a prevăzut alimentarea cu apă a comunităţii rome ( pentru aproximativ 
400 de locuitori ai localităţii Vâlcele). Sistemul de alimentare cu apă pentru comunitatea 
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romă cuprinde : captarea a două izvoare de coastă amplasate ( al caror debit a devenit  
insuficient scazand in fiecare an ), conducta de aducţiune PEHD De 90 x 5,4 , rezervor 
metalic de înmagazinare de 50 mc ,retea de distributie şi lucările anexe : camine de vane, 
hidranţi pentru stingerea incendiilor, cişmele stradale. Proiectul a fost finalizat la sfârşitul 
anului 2009 
Proiectul: Drumul apelor minerale- Alimentarea cu apa a cladirii Centru de agrement ,se 
realizeaza din vechiul sistem de alimentare cu apa al Centrului de Patologie Neuro 
Musculara DR.Radu Horia la ora actual in stare avansata de uzura.  
 
Gospodărirea apelor  

Începând cu anul 1973, în zona s-au executat recalibrări de albii, tăieri de coturi, 
îndiguiri, consolidări de maluri ale Râului Olt şi afluenţi în scopul obţinerii suprafeţelor 
agricole, precum şi în scopul apărării localităţilor şi terenurilor cultivate împotriva 
inundaţiilor. În aceşti ani au dispărut şi s-au degradat multe lacuri şi braţe moarte ale 
cursurilor de apă.  

Lucrările de regularizare au condus la mărirea vitezelor de scurgere şi a scurtării 
timpului de propagare a undelor de viitură, expunând puternic lucrările hidrotehnice.  

Neregenerarea susţinută a suprafeţelor de păduri exploatate determină concentrarea 
rapidă a scurgerilor de pe versanţi şi implicit creşterea rapidă a debitelor pe cursurile de 
apă, fenomene care au ca rezultat formarea torenţilor în cazul ploilor de scurtă durată cu 
debite mari sau a ploilor cu intensități mai mici, dar de lungă durată. 

 Pentru combaterea inundațiilor, în anul 1976-1980 pe raza comunei au fost 
executate îndiguiri pe Râul Olt şi pe afluenţii săi, care sunt administrate de S.G.A. 
Covasna.  

Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc câteva braţe moarte şi lacuri, 
situate pe malul drept al Râului Olt.  
 
 
2.9.2.  CANALIZAREA MENAJERA 
In prezent comuna Valcele, nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera 
pentru cele 4 localitati aferente.  
Pentru nevoi igenico-sanitare, locuitorii folosesc latrine vidanjabile, puturi absorbante sau 
evacueaza apa menajera direct in paraurile din zona. 

Puturile sapate nu respecta normele de protectie sanitara (latrinele uscate si grajdurile 
de animale sunt amplasate de regula in aproierea lor), existand pericolul de poluare si 
infestare a apei freatice de mica adancime cu materii organice improprii consumului de 
apa potabila, prin infiltrarea in sol a apelor uzate menajere si a apelor uzate provenite din 
activitatea zootehnica. 

Apele uzate menajere din gospodariile si unitatile cu instalatii interioare de apa sunt 
evacuate in fose septice vidanjabile si puturi absorbante vidanjabile neperformante. 

Solutiile actuale de evacuare a apelor uzate menajere din satele apartinatoare comunei 
Valcele nu sunt corespunzatoare, ele fiind un potential pericol la adresa mediului 
inconjurator si un poluant atat al apelor de suprafata cat si a panzei de ape freatice. 
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Obiectivul de investitii Drumul apelor minerale respectiv Centru de agrement are o 
retea de canalizare menajera si o ministatie de epurare ape uzate menajere tip TOPAS 50 
cu filtru de nisip si seprator de grasimi. 

Apele epurate conf. NPTA 001 sunt evacuate in pr.Valcele prin intermediul unei 
guri de varsare. 
 
 
 Localitatea Valcele este traversata de paraul Valcele.  In interiorul perimetrului intravilan 

existent, cursul este protejat fata de eventuale inundatii. Paraul este supratraversat de 

drumuri, de alei pietonale prin intermediul podurilor si podetelor, starea acestora fiind 

medie. In imediata vecinatate a albiei se desfasoara spatii verzi amenajate si spontane. In 

perimetrul extravilan se impune regularizarea cursului de apa si protejarea terenurilor 

invecinate fata de inundatii. 

 

2.9.2.1. Canalizarea apelor pluviale :  
 
Scurgerea apelor pluviale si de suprafata  se realizeaza prin santuri si rigole cu panta 
naturala si cu deversare in paraul Valcele  
 
2.9.3.     Alimentarea cu energie electrica :  
 
Comuna Valcele cu satele apartinatoare ,este alimentata cu energie electrica din sistemul 
energetic national prin intermediul unei retele de distributie aeriene de medie tensiune.  
Retelele de distributie de 0,4 KV sunt realizate pe stalpi de beton armat precomprimat  
( tip CONEL), iar lungimea lor fata de posturile de transformare la care sunt racordate este 
in limite normale , neexistand probleme de caderi de tensiune neacceptabile la capatul 
acestora. 
Reteteaua de distributie de joasa tensiune urmareste trama stradala a localitatilor si este 
destinata consumatorilor casnici si retelei de iluminat public. 
Alimentarea retelei de joasa tensiune se face in general radial , din posturile de 
transformare , iar conductele au sectiunea de 35-80 mmp , aluminiu pentru retele in 
cabluri torsadate TYIR. 
Toate strazile au retea de iluminat public . 
Comanda iluminatului electric se face automat si centralizat.  
Pentru iluminat se folosesc lampi cu vapori de mercur  cu puteri cuprinse intre 70 -250 w. 
In localitatile Valcele,Araci si Ariusd  nu exista gospodarii neelectrificate . 
 
2.9.4. Telefonie : 
 
Telefonia fixa : 
 
Localitatile comunei Valcele sunt racordate la reteaua de telefonie fixa Romtelecom. 
Reteaua telefonica este de tip aerian ( conductor de cupru si fibra optica). 
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Telefonia mobila : 
 
Telefonia mobila este prezenta in comuna, prin toate companiile importante (Vodafone, 
Orange, Cosmote ) . Semnalul in unele retele este foarte slab. 
 
      2.9.5.    Alimentarea cu caldura : 
 
In comuna Valcele exista doua tipuri de sisteme de alimentare cu caldura, locale,  cu sobe 
si microcentrale proprii pentru locuinte si dotari social culturale.  
 
    2.9.6.     Alimentarea cu gaze naturale : 
 
 Nu exista sistem de alimentare cu gaze naturale.      

Nu exista in zona un furnizor de energie termica in sistem centralizat. 

Gospodariile individuale, spatiile comerciale si institutiile publice utilizeaza diferite 

sisteme locale de incalzire pentru spatiile interioare. 

2.9.7. Gospodarie comunala :  

Colectarea deseurilor menajere se realizeaza in sistem public organizat, gunoiul colectat 

conteinerizat este ridicat saptamanal. 

In localitatea Araci sunt 3 cimitire, in localitatea Valcele sunt 3 cimitire, In Ariusd 1 
cimitir, In Hetea nu exista cimitir. 

 Numarul si capacitatea acestor cimitire este estimat ca fiind  indestulator pentru perioada 

urmatorilor 10 – 15 ani.  

2.10. Probleme de mediu  

Situatia existenta : 

Din punct de vedere geografic judeţul Covasna se află aproape în centrul României 

(între meridianele 43,04' şi 44,05' longitudine estică şi paralela 45,032' şi 46,018' 

latitudine nordică), în partea interioară a arcului Carpaţilor Orientali. Vecinătăţile 

judeţului sunt: la est judeţele Bacău, Vrancea si Buzău, la sud şi vest judeţul Braşov, iar la 

nord judeţul Harghita. 

Suprafaţa totală a judeţului este de 3705 km2 (unul dintre cele mai mici din ţară, 

depăşind din acest punct de vedere doar judeţele Ilfov şi Giurgiu), cuprinsă între 

altitudinile de 468 m lângă Augustin, respectiv 1777 m pe vârful Lăcăuţi. 
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Teritoriul judeţului cuprinde trei compartimente de relief : unul extern, înalt, cu 

altitudini de peste 1500 m în Munţii Harghita, Nemirei, Vrancei şi Buzăului, al doilea 

central, alcătuit din depresiunile Sfîntu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Baraolt – prelungirile 

nordice ale Depresiunii Braşovului, şi al treilea intern, cu rare vârfuri peste 1100 m 

altitudine (în Munţii Baraolt şi Bodoc).  

 

Elemente climatice : 
 

Poziţia geografică a judeţului şi particularităţile suprafeţei subiacente creează 

premisele unui topoclimat specific de depresiune intramontană, cu nuanţe excesive, 

caracterizat prin frecvente şi intense inversiuni termice, temperaturi minime foarte scăzute 

şi o circulaţie a aerului diminuată. Temperatura medie anuală a aerului oscilează între 7,1o 

şi 7,6oC. 

Caracteristice, îndeosebi pentru sezonul rece, sunt frecvenţa şi intensitatea mare a 

inversiunilor termice. Prezenţa lor poate explica de ce temperatura medie din luna ianuarie 

este egală sau chiar mai scăzută pe fundul depresiunii, decât cea de pe înălţimile de peste 

1000 m din jur. 

În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor, cantitatea precipitaţiilor, raportată la 

altitudinea medie este scăzută. În medie cad anual 500-580 mm pe fundul depresiunii şi 

700-800 mm pe piemonturile înalte. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se produc 

iarna, sub 30 mm în partea joasă şi peste 130 mm pe piemont, minimul fiind în luna 

februarie (20 mm). În intervalul mai-august cad cele mai abundente precipitaţii (peste 80-

100 mm), luna cea mai ploioasă fiind iunie. În ansamblul depresiunii, cantitatea de 

precipitaţii prezintă o diminuare de la vest spre est, în Depresiunea Târgu Secuiesc căzând 

anual cu 50-75 mm, mai puţin decât în Depresiunea Baraoltului. 

Particularităţile geomorfologice locale ale judeţului influenţează mult şi circulaţia 

aerului. Astfel, în jumătatea sa estică sunt dominante direcţiile nord şi nord-est (peste 16% 

anual), iar în vest cele dinspre nord-est şi nord-vest (16%, respectiv 14,4 %). Vânturile 

dominante bat cu mare viteză, vântul de nord-est, numit local Nemira, are viteza medie 

anuală de 5,1 m/s (18,36 km/h). În general, vitezele medii depăşesc 2 m/s pe toate 

direcţiile. Caracteristică este, de asemenea, frecvenţa ridicată a calmului (peste 30% 

anual), îndeosebi pe piemonturi. 

 

Reţeaua hidrografică 
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Varietatea formaţiunilor geologice care intră în alcătuirea teritoriului judeţului 

permite acumularea unor cantităţi importante de ape subterane.  Stratele acvifere din 

depozitele pliocene sau cuaternare de pe câmpurile Oltului, Râului Negru şi afluenţilor 

acestora, precum şi cele de la baza deluviilor, cu dezvoltare mare în prispa piemontană, 

sunt calitativ corespunzătoare folosirii, constituind o resursă importantă pentru 

alimentarea cu apă a regiunii. Apele subterane cantonate în stratele acvifere au debite până 

la 5-6 l/s. 

Principala arteră hidrografică a zonei este Oltul, care are un curs domol, meandrat, 

cu maluri joase, frecvent inundabile la ploi abundente. Debitul mediu anual  al Oltului este 

de 7,85 m3/s la intrarea în judeţ (postul Micfalău) şi creşte la 27 m3/s la ieşire (postul 

Araci). Râul Negru, principalul afluent al Oltului, este artera colectoare a depresiunii cu 

acelaşi nume. Direcţia de curgere a Râului Negru este, în general, nord-est – sud-vest. 

Cursul său, iniţial domol şi meandrat a fost schimbat de amenajări hidrotehnice, fiind 

scurtat cu circa 20 km. Celelalte râuri, afluenţi ai Oltului sau Râului Negru, au o 

alimentare permanentă şi un regim de torenţialitate, primăvara şi vara, producând 

perturbaţii în arterele colectoare. Pentru înlăturarea pericolului inundaţiilor (dată fiind 

panta redusă, de aproximativ 1% sau chiar mai mică în cadrul luncii) s-au întreprins in 

decursul timpului numeroase lucrări de regularizare a albiilor râurilor. 

 

Teritoriul comunei Valcele este strabatut de cursul paraului Valcele care are un debit 

relativ constant, cursul este continuu, malurile in intravilan sunt asigurate si relativ bine 

intretinute. De-a lungul malului se dezvolta spatii verzi, amenajate sau spontane care 

agrementeaza intreg cadrul urban al zonei centrale. In In apropierea cursului paraului se 

desfasoara parcul central al satului Valcele, amenajat, locatie in care s-a edificat centrul 

balnear „ Drumul apelor minerale „. 

Zonele industrialale sunt situate in partea de sud a localitatii Araci, in partea centrala a 

satului Araci, o unitate de imbuteliere apa. Nu exista in comuna unitati industriale de mare 

capacitate, nu exista unitati de productie care sa puna in pericol factorii de mediu, apa, 

aerul, solul, subsolul ori asezarile umane.  

Zona agricola  

Terenurile agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Valcele sunt terenuri de 

medie calitate, nepoluate, propice pentru diferite culturi agricole, dar mai cu seama 

portivite pentru pasunatul animalelor si pentru faneata. Unitati agricole ample nu 
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functioneama, in ultimii ani s-a reglementat prin PUZ o zona pentru o ferma de oi in satul 

Araci. 

Zone de spatii verzi si sport 

Spatiile verzi se desfasoara in intravilan de-a lungul malurilor cursului de apa, in scuaruri 

si un parc central de medie dimensiune in zona centrala a localitatii Valcele. 

Parcul central face parte din arealul balneoturistic al statiunii de odinioara, este amenajat 

cu o alee care supratraverseaza partial cursul paraului, cu pavilioane de parc si mobilier 

urban adecvat.  

Pe terenul administrativ al comunei se afla doua protejate Natura 2000. Este vorba despre 

Aria Dealul Ciocas – Dealul Vitelului, ROSCI 0056, cu o suprafata pe teritoriul comunei 

de 7843363,16 mp ( 7,84 km2 ) si Muntii Modoc – Baraolt – ROSPA 0082, cu o suprafata 

pe teritoriul comunie de 43555261,39 mp ( 43.56 km2 ). Toate aceste arii se desfasoara in 

extravilanele satelor, cu exceptia localitatii Hetea case se afla in interiorul ariei ROSPA 

0082 in intregime. 

Disfunctionalitati – prioritati : 

Disfunctionalitatile majore, prioritati de interventie in teritoriu, enumeram : 

Starea medie a drumurilor de acces si distributie a circulatiei 

carosabile  

Starea mediu degradata a cailor de circulatie pietonala sau lipsa 

acestora 

Starea mediu degradata a podetelor pietonale in intravilan 

Starea mediu degradata a numeroase cladiri private, imprejmuiri si 

amenajari exterioare 

Lipsa sistemelor centralizate de utilitati in functiune, parte dintre ele 

sunt in curs de realizare. 
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Lipsa spatiilor corespunzatoare de locuire pentru populatia saraca, 

populatia rroma. 

Capacitatea insuficienta a unitatilor din sistemul educational. 

Calitatea factorilor de mediu, apa, aer, sol, subsol si asezari umane este buna, nu exista 

factori poluanti la scara mare, industrii puternic poluante, activitati care sa impieteze 

asupra factorilor de mediu in sensul degradarii profunde si ireversibile a calitatii 

acestora. 

2.11. Disfunctionalitati la nivelul teritoriului si localitatii 

Dezechilibre in dezvoltarea economica : 

Exista o rata ridicata a somajului, accentuata de lipsa locurilor de munca la nivel local. 

In cadrul comunei, forta de munca este ocupata in cea mai mare parte in agricultura. 

Lipsesc activitatile economice de tipul serviciilor multiple si complexe catre populatie. 

Nu exista unitati de productie mari care sa acopere cererea de locuri de munca la nivelul 

comunei. 

2.12. Necesitati si oportunitati ale populatiei  

Optiunile generale ale populatiei sunt cele care sustin dezvoltarea comunei, cresterea 

veniturilor populatiei, reducerea somajului, cresterea veniturilor administratiei publice 

locale, cresterea nivelului de trai si fixarea fortei de munca locale.  

Punctul de vedere al administratiei publice locale asupra politicii de dezvoltare a 

localitatilor este unul deosebit de constructiv si activ. Consiliul local al comunei, 

primarul si viceprimarul depun eforturi sustinute pentru atragerea de fonduri publice si 

private, in vederea dezvoltarii comunei si ridicarii nivelului de trai al locuitorilor. 

Primaria comunei se straduieste sa coaguleze in jurul acestui ideal toate fortele 

materiale si umane disponibile, promoveaza coeziunea civica si dialogul democratic. 

In acest fel au reusit demararea unei investitii in educatie, o gradinita cu 6 grupe la 

Araci, foarte necesara avand in vedere sporul natural ridicat in aceasta localitate. 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA 
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3.1. Studii de fundamentare  

Studiile de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu prezenta documentatie 
sunt Documentatia topografica pentru elaborarea Planului Urbanistic General al 
Comunei Valcele, elaborata de topograf Dumut Ioan,  studiul de alimentare centralizata 
cu apa al comunei Valcele, studiul de canalizare menajera, Studiul privind patrimoniul 
cultural, Studiul arheologic, studii geologice si hidrogeologice in zona, Planuri 
Urbanistice Zonale aprobate pana la zi, „ Valcele – studiu monografic ”, autori Nicolae 
Moldovan si Luminita Cornea. 

Au fost consultate de asemenea urmatoarele proiecte si documente : 

Planul de amenajare a teritoriului judetului Covasna. 

Plan de dezvoltare a judetului Covasna pe termen scurt si mediu 2007 – 2013, aprobat de 
Consiliul Judetean Covasna 

Plan local de actiune pentru mediu ( PLAM ) intocmit de Agentia pentru Protectia 
Mediului Covasna. 

Studii, lucrari, elaborate de institutii si persoane fizice privind judetul si localitatile – 
istoria, dezvoltarea socio-economica, populatia, infrastructuta, dotarile edilitare, date 
statistice de la Institutul National de Statistica, studii privind prognozele de dezvoltare 
pentru Regiunea Centru. 

Site-uri oficiale 

3.2. Evolutie posibila, prioritati  

Pe baza elementelor analizate anterior, in baza Planului de dezvoltare a judetului 
Covasna, document aprobat de Consiliul Judetean Covasna, in baza prevederilor 
programelor de dezvoltare existente la nivel judetean si local, putem concluziona 
urmatoarele : 

Comuna Valcele se afla in perimetrul de influenta al municpiului Sfantu Gheorghe, 
dezvoltarea acesteia fiind strans legata de dezvoltarea orasului in perioada urmatoare. 

Comuna Valcele are potential economic, natural si uman pentru a sustine o dezvoltare mai 
accelerata in urmatorii 10 ani, bazata in principal pe resursele hidrominerale valoroase. 

In sensul sustinerii acestei dezvoltari sunt imperios necesare urmatoarele interventii, cu 
prioritate : 

              Reabilitarea cailor principale de acces, modernizarea intersectiilor, 
acceselor auto si pietonale 
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  Atragerea de fonduri publice ( guvernamentale, europene si private ) pentru 
realizarea de obiective de investitii generatoare de locuri noi de munca. 

  Implementarea de programe sociale privind calificarea si reconversia fortei 
de munca locale 

  Fixarea fortei de munca calificate ( specialisti in agricultura, zootehnie, 
industrie, invatamant, sanatate, cultura ) prin oferirea de facilitati de locuire in 
comuna, construirea de locuinte de serviciu, locuinte pentru tineri, locuinte sociale. 

  Dezvoltarea parteneriatului public – privat pe principiile economice ale 
economiei de piata, ca modalitate de realizare a unor investitii comune cu impact 
social si economic pozitiv asupra populatiei comunei. 

  Infiintarea de institutii si servicii publice pentru ridicarea nivelului general 
de confort si a standardelor de locuire. 

  Asigurarea de utilitati publice centralizate, conditie primara a unei locuiri 
contemporane, a protectiei calitatii factorilor de mediu, a atragerii investitorilor 
interni si straini, delimitarea zonelor de protectie sanitara. 

3.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu 

In vederea optimizarii relatiilor in teritoriu sunt necesare urmatoarele interventii : 

Investitii in infrastructura de transport 

Investitii in dezvoltarea agriculturii in comuna, pentru a deveni un furnizor important de 
legume, fructe, produse lactate, produse de carne, alte produse agro-industriale pentru 
municipiul Sfantu Gheorghe si orase din judetul Brasov. 

Investitii in servicii catre populatie 

Investitii in invatamantul primar si gimnazial 

Investitii in educatia prescolara 

Investitii in domeniul recalificarii fortei de munca 

Investitii in infrastructura de utilitati 

Investitii in industrie si in mestesugurile traditionale 

Investitii in domeniul IT, cultura si culte. 

Toate aceste interventii necesare implica resurse materiale importante de care comuna nu 
dispune in momentul de fata. Prevederile Planului Urbanistic General se intrind pe o 
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perioada medie, cca. 10 ani. In acest rastimp, esalonat, aceste interventii por deveni 
posibile, prin mecanismele investitionale detaliate mai sus, din surse locale, surse 
guvernamentale, europene, surse private si prin parteneriat public – privat. 

3.4. Dezvoltarea activitatilor 

Comuna Valcele dispune de un bun potential de dezvoltare. Situarea la distanta mica fata 
de un centru urban, accesibilitatea lesnicioasa, conditiile de relief, pedologice si climatice, 
calitatea fortei de munca, toate sustin posibila dezvoltare accentuata in perspectiva 
apropiata a comunei. 

Se impune reorganizarea activitatilor existente, retehnologizarea unitatilor existente, 
reantabilizarea acestora, ridicarea productvitatii muncii in toate domeniile, mai cu seama 
in agricultura. 

Pentru a atrage investitii este necesara realizarea cat mai curand posibil a retelelor 
centralizate de utilitati in comuna.  

Sistemele de transport in comun se cer a fi extinse si moderniza 

 Locuitorii sunt angrenaţi în principal în creşterea animalelor, prelucrarea lemnului şi 
modest   agroturism.  Sistemul de încălzire din locuinţe este individual pe lemne.  

Este necesara crearea a cel putin 400 de locuri de munca noi la nivelul comunei, pentru 
fixarea fortei de munca si dezvoltarea activitatilor productive existente. 

Se impun urmatoarele masuri de dezvoltare a activitatilor existente : 

Ridicarea gradului de mecanizare a lucrarilor agricole, promovarea unei agriculturi 
ecologice, prin eliminarea totala a elementelor de tehnologie poluante, realizarea de lucrari 
de imbunatatiri funciare, revitalizarea pajistilor naturale prin fertilizari organice exclusiv, 
lucrari agro-tehnice de intretinere si pasunat rational, asigurarea de seminte si material 
saditor de inalta valoare productiva din soiuri autohtone, sau aclimatizate, incurajarea si 
sutinerea infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii, sprijinirea lor prin mecanisme 
administrative, fiscale, sprijinirea tinerilor care initiaza activitati economice, mai ales 
productive, stimularea relansarii artizanatului si mestesugurilor locale traditionale, 
incurajarea initiativei private in domeniile culturale locale. 

3.5. Evolutia populatiei  

Proiectia populaţiei până în anul 2025  
 
Populaţia intregii tari cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat datorat 

îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în 
toate ţările dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor creşte în intensitate şi vor 
genera efecte multiple în societate.  
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Ca o exceptie de la regula, comuna Valcele are un spor natural pozitiv, in ultimii 20 

de ani populatia a crescut de la 3698 de locuitori la 5020 locuitori, respectiv cu 35,8 %. 
 
În anul 2003, numărul populaţiei judeţului Covasna era de 224,9 mii locuitori, iar în 

2025 se prognozează că aceasta va scădea cu 22,2 mii, ajungând la 202,7 mii. În varianta 
optimistă, reducerea numărului în intervalul 2003-2025 va fi cu 6,4%, în cea pesimistă cu 
11,9% iar în cea medie cu 9,9%. 

Studiul realizat de Regiunea Centru pentru dinamica populatiei pana in anul 2050, 
prezinta urmatoarea prognoza pentru judetul Covasna : 

 
Anul 2010 – 222,5 mii locuitori 
Anul 2015 – 216,80 mii locuitori 
Anul 2020 – 210,50 mii locuitori 
Anul 2025 – 202,70 mii locuitori 

Anul 2050 – 164,60 mii locuitori 

Varianta absoluta a anului 2050 fata de anul 2010 prognozata este de 57,90 %. 

 
Factorul cel mai important care va influenţa acest fenomen este scăderea naturală, pe 

seama situatiei economice generale defavorabile. Avand in vedere faptul ca la nivelul 
comunei Valcele aceasta scadere nu exista, mai mult, anual se nasc in jur de 100 de copii, 
este previzibil, chiar in cea mai pesimista analiza ca trendul estimat pentru Regiunea 
Centru sa nu fie aplicabil punctual comunei Valcele. 

Gereralitati : 
Comparând anul 2009 şi anii prognozaţi 2025, pe total judet rezultă o scădere 

dramatică a numărului de nou-născuţi, mai ales între 2015 - 2025. Declinul demografic 
afectează mai ales populaţia tânără, până la 35 ani. Numărul de populaţie adulta va fi mai 
mare în 2025 faţă de 2015. Excedentul de populaţie peste 65 de ani faţă de 2009 arată în 
mod evident procesul de îmbătrânire demografică. Cel mai amplu segment de populaţie, 
născut după Decretul privind interzicerea avortului din 1967, va avea în intervalul 2020-
2025 vârsta cuprinsă între 50 şi 55 ani. În anul 2035 această populaţie va ajunge la vârsta 
pensionării şi împreună cu populaţia aflată deja în pensie va exercita o presiune 
dezastruoasa asupra populaţiei ocupate.  

Prognoza pe grupe de varsta la nivelul judetului Covasna nu ramane valabila ca si 
baza de calcul pentru comuna Valcele, datorita catorva situatii specifice  si anume : din 
totalul de 4475 locuitori la recensamantul din anul 2011, 2172 erau rromi, reprezentand 
48,53 %. Populatia rroma are un spor natural foarte ridicat, facilitatile oferite de stat 
pentru intretinerea copilului sunt semnificative, multe familii de rromi supravietuid din 
alocatii si alte avantaje. Astfel, este de asteptat ca si in anii urmatori, populatia de etnie 
rroma sa aduca un spor considerabil la cresterea populatiei comunei. 

 

Populaţia în vârstă de 0-14 ani 
 



54 

La nivel naţional, judeţul Covasna va avea  în anul 2025 cel mai mic număr de tineri, 
conform prognosticului complex. 
 

Populaţia adultă  
 
Populaţia în vârstă aptă de muncă la nivelul judetului Covasna se va înscrie într-un 

trend descrescător, ritmul previzionat fiind de 0,46% anual. În prima perioadă, până în 
2015, populaţia adulta  a crescut uşor prin intrarea în rândurile populaţiei adulte a 
generaţiilor relativ numeroase născute pe parcursul ultimilor ani ai politicii nataliste.  

A II-a perioadă va fi marcată de intrarea in aceasta grupa a generaţiilor născute după 
1990, caracterizate de scăderea natalităţii.  
 

Populaţia vârstnică  
 

Populaţia vârstnică a judetului Covasna a crescut continuu în ultimii 50 ani, numeric 

şi procentual. Procesul de îmbătrânire demografică va continua, fiind anticipată o creştere 

numerică continuă.  

Raportul de dependenţă 
 
Raportul de dependenţă arată că în 2011, la nivelul comunei Valcele,  la 1000 

persoane potenţial active (15-64 ani) reveneau 1317 persoane inactive (0-14 ani şi peste 65 
ani). În anul 2025, raportul va putea creşte si mai mult, pana la ( estimativ ) 1600. 
 

Consecinţele declinului demografic la nivel de judet si a cresterii accentuate a 

populatiei la nivel de comuna : 

 
Declinul demografic va afecta judeţul Covasna conform prognozelor, dar nu 

scăderea în sine a numărului populaţiei este evoluţia cea mai îngrijorătoare, ci faptul că 
acestei evoluţii si se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste datorată 
procesului de îmbătrânire a populaţiei, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă 
se vor diminua, în schimb cele de vârstă înaintată vor creşte.  

Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul general scăzut al fertilităţii, 
prin care generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă 
care afectează mai ales tinerii cu un grad de profesionalizare înalt.  

 
Rezultatele prognozelor evoluţiei populaţiei au o importanţă considerabilă pentru 

toate procesele de planificare ( locuinţe, şcolarizare, asistenţă socială, locuri de muncă, şi 
altele ), astfel, la nivelul comunei Valcele se cer reanalizate aceste date si adaptate situatiei 
locale si trebuie luate în considerare următoarele:  

Sporul natural al judetului tinde să descrească, şi în foarte scurt timp va ajunge la 
valori negative accentuate.  Sporul natural in comuna Valcele tinde sa creasca si se va 
situa in continuare la valori puternic pozitive. 
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Va continua fenomenul de îmbătrânire a populaţiei judetului, care, coroborat cu 
migraţia în afara judeţului a populaţiei tinere va cauza în termeni de zece ani diminuarea 
populaţiei în vârstă de muncă cu inca  3 – 5 %. La nivelul comunei Valcele fenomenul de 
imbatranire a populatiei nu va afecta indicii demografici pentru ca la nivelul anului 2011, 
la 1954 tineri ( intre 0 – 19 ani ) reveneau 590 varstnici, raport care se va pastra in cel mai 
pesimist scenariu. 

Numărul persoanelor cu vârste între 0-18 ani va creste si în următorii 20 ani, astfel 
deciziile referitoare la şcoli, gradinite, alte dotari pentru copii trebuie să ţină cont de 
evoluţia viitoare a populaţiei. Calculele se refera si la amenajări de sănătate, la biblioteci, 
la capacitatile staţiilor de alimentare cu apă, la capacitatea  instalaţiilor  de epurare şi 
multe alte obiective de investiţii publice.  

În viitorul apropiat, pe piaţa forţei de muncă locale se va resimţi un plus de forţă 

tânără de lucru, grupa de vârstă între 15 şi 25 de ani va creste în mod evident. Sunt 

necesare institutii care sa specializeze tinerii in meserii, scoli profesioanale, altefacilitati 

de specializare.  

Dacă nu se va schimba caracterul investiţiilor productive, mai ales al celor realizate 

cu capital străin, cererea pentru forţa de muncă necalificată va rămâne relativ ridicată, dar 

va fi cautata si specializarea in domeniile industriale si de servicii.  

Ţinând cont de procesul de îmbătrânire demografică – fenomen care se va accentua 
pe viitor la nivelul judetului, grupa de vârstă peste 65 ani este singura grupă care va creşte 
continuu. Această grupă de vârstă va avea nevoi ridicate pentru serviciile de sănătate şi 
cele sociale. Este vorba de amenajări de îngrijire pe de o parte, dar şi de asigurarea cu 
infrastructură specifică pentru persoanele care nu se mai află în procesul muncii. 

La nivel judetean, dar si la nivel naţional, vor creşte cheltuielile sociale şi de sănătate 
datorită presiunii vârstnicilor asupra populaţiei active, mai redusă ca număr.  

Reducerea numărului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial pentru 
dezvoltarea unei anumite zone, poate deveni un factor perturbator de limitare al 
dezvoltării.  

Datorită fenomenului lipsei de forţă de muncă, va exista o concurenţă între 
societăţile comerciale pentru aceste resurse, astfel se poate estima ca vor creşte şi costurile 
de producţie.  

 
Situatia particulara a comunei Valcele : 
 
Fata de aceste situatii previzibile pentru media localitatilor, in comuna Valcele 

situatia va arata, cel mai probabil altfel : populatia tanara va fi in continuare majoritara, nu 
se va pune problema, mai mult decat acum, cu privire la nevoi de servicii de asistenta si de 
sanatate speciale pentru varstnici, raportul lor fata de populatia tanara va fi aproximativ 
acelasi ca si acum. Sigur, avand in vedere ca in momentul de fata exista foarte putine 
oportunitati si servicii speciale pentru populatia varstnica, acestea vor trebui sa fie create, 
dar in limitele necesarului actual. 

Forta de munca tanara va fi majoritara si in anii urmatori, prioritatile autoritatii 
publice locale vor fi investitiile necesare pentru punerea in valoare a acestei forte, 
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tineretul. Este vorba despre gradinite, scoli, biblioteci, cluburi, organizarea de cursuri de 
dezvoltare personala, cursuri de specializare, altele. 

 

Consecinţe posibile: 
 
-   dificultăţi în asigurarea unui nivel de educatie decent pentru populatia tanara;  
-   dificultati in integrarea sociala a copiilor si tinerilor;  
-   cresterea infractionalitatii;  
-   dificultati in asigurarea aprovizionarii zonelor de locuit aglomerate cu produse  

alimentare si       
     Industriale 

- Pericol potential de epidemii in comunitatile aglomerate, cu igiena precara. 
 

 
ESTIMAREA POPULATIEI LA NIVELUL ANULUI 2025 : 

 

Trendul general la nivel national arata ca locuitorii marilor aglomeratii urbane 
parasesc orasele, se retrag in zonele periurbane unde isi construiesc locuinte, la distanta 
confortabila de transport pana la locul de munca, scoala, gradinita, alte institutii publice. 
Acest trend este evident de cativa ani si in cazul municipiului Sf.Gheorghe, al 
municipiului Targu Secuiesc, dar si al oraselor. Fenomenul este accentuat si de faptul ca la 
nivelul oraselor, municipiilor, unde exista retele de transport si retele de infrastructura, 
preturile terenurilor au devenit inaccesibile multor locuitori. In aceste conditii, comuna 
Valcele prezinta oportunitati foarte bune pentru locuire, pentru activitati economice 
diverse, avand in vedere distantele relativ mici fata de oras. 

In ultimii ani au fost demarate programe de infrastructura, de gestionare a deseurilor, 
altele, programe integrate cau au in vedere cooperarea acestor zone pentru realizarea in 
comun a unor obiective de investitii majore. 

In aceste conditii, avand in vedere aceasta posibila miscare migratorie dar mai ales 
sporul natural din comuna, estimam ca numarul populatiei poate creste pana in anul 2025 
cu pana la 200 locuitori, ajungand la 4675 locuitori. ( crestere medie de 2,68 % ) 

 

Consecinte posibile :  

Cresterea cererii de loturi pentru constructii de locuinte si anexe ale acestora 
Cresterea cererii pentru constructii turistice, moteluri, hoteluri, case de vacanta, spatii 
comerciale si de alimentatie publica, spatii de cazare, centru de conferinte si simpozioane, 
constructii sportive, constructii si dotari speciale pentru tineri. 
Cerere sporita de locuri in gradinite si scoli primare. 
Cerere sporita de servicii catre populatie. 
Cerere sporita de locuri de munca. 
 

In general, amenajarea teritoriului si urbanismul se proiecteaza in timp pe durate medii si 
lungi, reperele stabilite nu se pot realiza pe distante scurte in viitor datorita complexitatii si 
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implicatiilor deosebite ale factorilor determinanti : evolutia situatiei economice generale, a 
fiscalitatii, evolutia fenomenelor sociale diverse si neprevazute. Avand in vedere 
investitiile in derulare, investitiile certe pentru perioadele urmatoare, precum si situatia 
actuala a economiei comunei, putem estima ca evolutia dezvoltarii va fi una pozitiva, lenta 
si constanta, cu implicatii directe in ce priveste populatia, ocuparea si locurile de munca, 
in raport cu posibilitatile reale de dezvoltare in teritoriu. 
 Se estimeaza, pe baza sporului natural si a cresterilor / descresterilor tendentiale ca 
infiintarea a 400 de locuri de munca in urmatorii 5 ani, ar asigura stabilitatea populatiei 
comunei, un trend ascendent al dezvoltarii in conditiile in care gradul de ocupare ar 
multiplica in anii urmatori activitatile economice in zona. 

Desigur, dezvoltarea serviciilor putin reprezentate in momentul de fata dar care au 
perspective certe de dezvoltare ( turismul, agro-turismul, comertul, mestesugurile locale, 
altele ) ar induce o relansare a activitatilor in aceste domenii. Propunerile Planului 
Urbanistic General au in vedere acest trend, cu atat mai mult cu cat o mare suprafata din 
intravilanul propus este destinata serviciilor turistice, de sport si agrement, la nivelul 
tuturor satelor, cu precadere in satul Valcele. 

Dezvoltarea se poate axa pe agricultura, productia de plante agricole si zootehnie, pe 

turism, pe industria de extractie si imbuteliere a apelor minerale si pe domeniile conexe 

acestora. 

3.6. Organizarea circulatiei 

Planul Urbanistic General propune reabilitarea drumurilor de acces in localitate, a 
drumurilor de legatura, a drumurilor locale, a strazilor din intravilan dar si modernizarea 
unor drumuri de pamant existente, care pot primi o suprastructura pietruita sau asfaltata. 
Modernizarea cailor de circulatie se va realiza concomitent cu realizarea retelelor de 
utilitati publice, se vor realiza trasee pietonale, trotuare si alei in toata zona de intravilan, 
piste pentru biciclisti. Modernizarea cailor de circulatie va respecta prevederile legale cu 
privire la accesul parsoanelor cu dizabilitati locomotorii la toate spatiile exterioare 
deschise publicului, cu autoturisme specaile, cu vehicule speciale, cu fotoliul rulant si 
pietonal. 

Se impune modernizarea intersectiilor, a podetelor pietonale, a aleilor din zonele de sport, 
agrement, spatii verzi publice, se vor amenaja spatii de parcare publice. Trama stradala se 
va dezvolta in teritoriile cuprinse in perimetrul intravilan pentru a asigura accesul auto si 
pietonal la toate obiectivele publice si private din teritoriu. 

3.6. Organizarea circulatiei 

Planul Urbanistic General propune reabilitarea drumurilor de acces in localitate, a 
drumurilor de legatura, a drumurilor locale, a strazilor din intravilan dar si modernizarea 
unor drumuri de pamant existente, care pot primi o suprastructura pietruita sau asfaltata. 
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Modernizarea cailor de circulatie se va realiza concomitent cu realizarea retelelor de 
utilitati publice, se vor realiza trasee pietonale, trotuare si alei in toata zona de intravilan. 

Se impune modernizarea intersectiilor, a podetelor pietonale, a aleilor din zonele de sport, 
agrement, spatii verzi publice, se vor amenaja spatii de parcare publice. Trama stradala se 
va dezvolta in teritoriile cuprinse in perimetrul intravilan pentru a asigura accesul auto si 
pietonal la toate obiectivele publice si private din teritoriu. 

3.7. Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial. 

Un accent deosebit s-a pus in cadrul prezentei documentatii pe stabilirea noului intravilan 
al localitatii si a zonificarii functionale, avand in vedere necesitatile locale, oportunitatile, 
solicitarile autoritatii administratiei publice locale. 

S-au stabilit zonele functionale importante : zone de locuit, zone industriale, agricole si 
agro-industriale, zonele de institutii si servicii, de sport si agrement, zonele cu destinatie 
speciala. 

Suprafetele noului intravilan propus : 

Satul Valcele  = 154,15  ha 

Satul Araci =144,16 ha 

Satul Ariusd = 34,30  ha 

Satul Hetea = 20,29 ha 

TOTAL COMUNA VALCELE = 352,90 ha 

Bilantul teritorial si zonificarea functionala satul Valcele : 

 

Zone functionale Valcele  ( ha ) % 

Locuinte si 
functiuni 
complementare 

86,03 55,81 

Unitati industriale si 
depozite 

0,27 0,18 

Unitati agro-
zootehnice 

1,80 1,17 

Institutii si servicii 
de interes public 

15,39 9,97 

Cai de comunicatie 8,20 5,32 
Spatii verzi, sport, 34,65 22,48 
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agrement, protectie 
Constructii tehnico-
edilitare 

3,00 1,95 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

3,00 1,95 

Destinatie speciala 0,00 0,00 
Terenuri libere 0,00 0,00 
Ape curgatoare 1,81 1,17 
 

Total intravilan propus    154,15 ha             100,00 % 

Bilantul teritorial si zonificarea functionala satul Araci : 

 

Zone functionale Araci  ( ha ) % 

Locuinte si 
functiuni 
complementare 

106,62 73,96 

Unitati industriale si 
depozite 

6,10 4,23 

Unitati agro-
zootehnice 

7,10 4,92 

Institutii si servicii 
de interes public 

3,20 2,22 

Cai de comunicatie 4,80 3,33 
Spatii verzi, sport, 
agrement, protectie 

12,39 8,60 

Constructii tehnico-
edilitare 

1,08 0,75 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

1,75 1,21 

Destinatie speciala 0,00 0,00 
Terenuri libere 0,00 0,00 
Ape curgatoare 1,12 0,78 
 

Total intravilan propus    1144,16 ha             100,00 % 

Bilantul teritorial si zonificarea functionala satul Ariusd : 

 

Zone functionale Ariusd ( ha ) % 
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Locuinte si 
functiuni 
complementare 

24,42 71,20 

Unitati industriale si 
depozite 

0,10 0,29 

Unitati agro-
zootehnice 

6,12 17,84 

Institutii si servicii 
de interes public 

0,60 1,75 

Cai de comunicatie 1,50 4,36 
Spatii verzi, sport, 
agrement, protectie 

0,76 2,22 

Constructii tehnico-
edilitare 

0,00 0,00 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

0,40 1,17 

Destinatie speciala 0,00 0,00 
Terenuri libere 0,00 0,00 
Ape curgatoare 0,40 1,17 
 

Total intravilan propus    34,30  ha             100,00 % 

Bilantul teritorial si zonificarea functionala satul Hetea : 

 

Zone functionale Hetea  ( ha ) % 

Locuinte si 
functiuni 
complementare 

18,57 91,52 

Unitati industriale si 
depozite 

0,00 0,00 

Unitati agro-
zootehnice 

0,00 0,00 

Institutii si servicii 
de interes public 

0,43 2,12 

Cai de comunicatie 0,70 3,45 
Spatii verzi, sport, 
agrement, protectie 

0,39 1,92 

Constructii tehnico-
edilitare 

0,00 0,00 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

0,19 0,94 

Destinatie speciala 0,00 0,00 



61 

Terenuri libere 0,00 0,00 
Ape curgatoare 0,01 0,05 
 

Total intravilan propus    20,29 ha             100,00 % 

 

Bilantul teritorial comparativ  si zonificarea functionala TOTAL COMUNA 
VALCELE : 

Zone functionale Existent 
intravilan 

ha 

Procent din total 
intravilan 

Propus 
intravilan  

ha 

Procent din 
total 

intravilan 
Locuinte si 
functiuni 
complementare 

194,82 72,97 135,64 66,77 

Unitati 
industriale si 
depozite 

3,27 1,22 6,47 1,83 

Unitati agro-
zootehnice 

8,74 3,27 15,02 4,26 

Institutii si 
servicii de interes 
public 

10,38 3,89 19,62 5,56 

Cai de 
comunicatie 

10,90 
10,90 

4,08 
4,08 

15,20 
15,20 

4,31 
4,31 

 
Spatii verzi, 
sport, agrement, 
protectie 

28,97 10,85 48,19 13,65 

Constructii 
tehnico-edilitare 

1,41 0,53 4,08 1,16 

Gospodarie 
comunala, 
cimitire 

5,15 1,94 5,34 1,51 

Destinatie 
speciala 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri libere 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ape curgatoare 3,34 1,25 3,34 0,95 
T O T A L  266,98 100,00 352,90 100,00 
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Se propune marirea suprafetelor destinate functiunilor publice, institutiilor publice si 
serviciilor, a unitatilor industriale si a celor agro-zootehnice, cea mai importanta majorare 
esre propusa la nivelul  spatiilor verzi, destinatiilor sportive si turistice, avand in vedere 
necesitatea intaririi caracterului comunei in aceasta directie. Se are in vedere reducerea 
procentului de terenuri neamenajate si fara functiune. Se propune reducerea terenurilor 
destinate locuintelor si anexelor acestora, dat fiind ca densitatea locuirii este relativ mica 
in momentul de fata si exista excedent de terenuri libere in intravilan. Aceste terenuri 
trebuie sa  beneficieze de apropierea retelelelor de utilitati avand astfel un grad de 
construibilitate ridicat  si calitate sporita. 

Astfel, la nivelul satului Valcele, zonele verzi, cele destinate sportului si agrementului vor 
reprezenta in jur de 22,48 % din totalul suprafetei de intravilan. 

S-a propus de asemenea cresterea  zonei cu functiuni se servicii si institutii, de la 7,72   % 
la 9,97 % . 

Prin amenajarea teritoriului intravilan, se vor reduce suprafetele de terenuri libere fara 
functiune, suprafetele cailor de transport se vor extinde prin realizarea de noi trasee de 
drumuri locale si prin realizarea de pietonale, trotuate, alei, in intravilan. 

Ponderea cea mai mare in suprafata intravilanului ramane alocata pentru locuinte si 
functiuni complementare ( 55,81 % ) , intr-un cadru aerat, bogat in zone verzi amenajate. 

La nivelul satului Araci s-a urmarit reducerea ponderii terenurilor destinate locuirii in 
favoarea celor rezervate pentru institutii publice, zone agroindustriale, zonele de agrement 
si sport cresc ca si pondere in intravilan de la 2,59 % la 8,60 %. 

        Analiza evolutiei in perspectiva a populatiei releva faptul ca numarul populatiei va 
avea o crestere constanta in urmatorii ani, crestere care va reclama dezvoltarea ramurii 
serviciilor, a celor comerciale cu produse alimentare de fiecare zi dar si cu marfuri 
industriale. 

S-au propus extinderi ale zonelor de locuit ocupate in prezent de locuitori de etnie rroma, 
avand in vedere ca sunt necesare cartiere sistematizate, lotizate coresopunzator, asigurate 
cu utilitatile urbane necesare. Sunt de asemenea prezazute zone destinate destinderii si 
pentru wellness, plimbarilor si relazarii, odihnei populatiei. In intravilanul satului Valcele 
se poate prreviziona ca se vor infiinta pensiuni, unitati de cazare si alimentatie publica 
destinate turistilor de sejur scurt si mediu, avand in vedere atractiile turistice, culturale din 
zona. Aceasta dezvoltare va atrage interesul investitorilor si dezvoltatorilor de programe 
pentru a asigura spatii de cazare suficiente, spatii de alimentatie publica pentru turisti.  

Specificarea categoriei de folosinta a terenurilor ce se introduc in intravilan : 

Terenurile care compun zonele de extindere a intravilanului existent sunt in majoritate 

terenuri arabile. 
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3.8. Masuri in zonele cu riscuri 

Dupa cum s-a aratat la capitolele precedente, nu sunt estimate zone de risc major la nivelul 

intravilanului.  Riscul seismic nu este mai mare decat media judetului ( acc = 0,2, Tc = 0,7 

), in intravilan cursurile de apa sunt controlate in intravilane. Totusi, exista zone in satele 

Araci si Ariusd care sunt expuse la risc de inundatii ( mediu si scazut ). Este necesara 

intretinerea corespunzatoare a malurilor, podurilor si podetelor, inlocuirea unora cu altele 

noi, este necesara igienizarea malurilor si asigurarea unei exploatari corecte a terenurilor 

de mal. Zonele de risc la inundare sunt marcate pe plansele de reglementar urbanistice – 

zonificare. 

3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare 

Gospodarirea apelor 

Se propune regularizarea cursurilor de apa  in zonele de extravilan ale comunei, asigurarea 
malurilor acestora  pe tot teritoriul administrativ, pentru protejarea terenurilor construibile 
dar si a terenurilor agricole. Fata de alunecarile de teren eventuale, riscuri sau hazard 
evidentiat prin studii geotehnice locale, se vor lua masuri de stabilizare a pamanturilor, 
ziduri si parapere de sprijin pe baza de proiecte de specialitate. Nu se va construi in zonele 
de mal ale cursului de apa, nu se vor realiza lucrari de infrastructura sub si supraterane in 
zonele invecinate imediat cu alba paraului. 

 
Amenajarea teritoriului administrativ al comunei cu lucrări hidrotehnice necesită, 

si lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Aceste lucrări vor fi propuse de către 
administratorul bazinului hidrografic în concordanță cu informațiile furnizate de hărțile de 
hazard și risc la nivel național, care au fost recent realizate și cu studiile detaliate care vor 
include și pachete de măsuri structurale și nestructurale, propuse conform legislației și 
reglementărilor în vigoare.  

Până la realizarea acestor lucrări, se propun acțiuni de întreținere permanentă a 
lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor existente în teritoriu, a albiilor cursurilor de 
apă care traversează comuna, precum și păstrarea distanțelor de protecție la lucrările 
hidrotehnice existente și a cursurilor naturale de apă. Conform prevederilor din Legea 
Apelor 107/1996, cu completări și modificări ulterioare, zona de protecție în lungul 
cursului de apă este:  

-5,0m pentru cursuri naturale de apă, cu lățime sub 10m;  
-2,0m pentru cursuri regularizate de apă, cu lățime sub 10,0m;  
-pentru cursurile de apă îndiguite, pe toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai 

mică de 50,0m.  
 

 3.9.1.ALIMENTAREA CU APA 
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In prezent se afla in implementare proiectul C18 / 2015 – Constructia retelei publice de 
apa si apa uzata in satul Araci, comuna Valcele, judetul Covasna. 
Proiectul va fi finantat din fonduri europene in cadrul Programului PNDR 2014 – 2020 
finantat prin AFIR care cuprinde realizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare 
menajera a satului Araci. 
Acesta va cuprinde : 
  statia de pompare apa potabila 
 conductade aductiune tronson 1 Sfantu Gheorghe – Valcele 
 conducta de adunctiune tronson 2 – Valcele – Araci 
 gospodaria de apa – rezervor de inmagazinare 
     reţele de distribuţie apa, inclusiv bransamente 
 
Prin promovarea si realizarea acestei investiţii, se va realiza construcţia sistemului de apa 
si apa uzata in satul Araci, comuna Vâlcele, reţelele fiind prevăzute pe majoritatea 
străzilor din localitate, urmând ca prin alte investiţii sa se execute si reţelele de apa si 
canalizare menejera centralizate pentru localităţile Vâlcele, Ariusd si Hetea.  
Apa potabila va fi asigurata prin racordarea la sistemul de alimentare cu apa potabila a 
municipiului Sf. Gheorghe, iar apele uzate menajere rezultate vor fi conduse către statia 
de epurare nou proiectata care se va realiza in localitatea Araci.  
Statia de epurare a localităţii Araci respecta prevederile HG 188/2002 pentru aprobarea 
unur norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate cu , 
modificările si completările ulterioare. 

Construcţia sistemului de apa si apa uzata in satul Araci este in concordanţă cu Master 
Planul Judeţului Covasna elaborat ca parte a proiectului EuropeAid/123051/D/SER/RO- 
2005/R016/P/PA 001-03) - intitulat Asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor in 
sectorul mediului din Romania, care asigura conformarea cu directiva privind apa uzata 
91/271/CEE si in conformitate cu strategia de dezvoltare a comunei Vâlcele. 

Prin racordarea la sistemul de alimentare cu apa al municipiului Sf. Gheorghe, 
prezenta investiţie constituie o completare a proiectului "Extinderea si modernizarea 
sistemelor de apa si apa uzata in judeţul Covasna" finanţat prin programul POS Mediu si 
care constituie proiectul major al operatorului regional S.C. GOS-COM Sf. Gheorghe. 
 
Alimentarea cu apa a localitatilor Valcele, Araci si Ariusd se propune a se realiza prin 
racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apa al Municilpiului Sfantu Gheorghe           
 
Conform breviarului de calcul Cerinta  de apa pentru cele trei localitati   Valcele ,Araci si 
Ariusd  este urmatoarea : 
   

Q s.zi med      =  608,48 mc/zi = 7,04 l/s 

  Q s.zi max      = 781,11 mc/zi  = 9,04 

  Q s.orar max. =  65,09 mc/h    =18,08 l/s  

 
ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATII  ARACI 
 
Conform breviarului de calcul  cerinta de apa este urmatoarea : 
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               Qs zi mediu    =  334.93 m3/zi = 3,88  l/s 

Qs zi max      = 428,30 m3/zi = 4,96 l/s 

Qs o max       =  35,69  m3/h = 9,91  l/s 

Schema tehnologică propusă pentru alimentarea cu apă a localităţii Araci, este 
următoarea : 
Racord la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sf. Gheorghe 
Staţie de pompare apă potabilă 
Conducta de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe-Vâlcele 
Conducta de aducţiune tronson 2 Vâlcele - Araci 
Gospodăria de apa - rezervor de înmagazinare 
Reţele de distribuţie apă în localitatea Araci 
Racord la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sf. Gheorghe Alimentarea 
cu apă a localităţii Araci, comuna Vâlcele s-a prevăzut a se realiza prin racordare la 
sistemul centralizat de alimentare cu apă al Municipiului Sfântu Gheorghe. Punctul de 
racord va fi pe conducta de distribuţie PEHD Dn 200 mm Pn 10 existentă (lângă 
rezervorul existent suprateran cu V= 5.000 mc, ce alimentează zona inferioară a 
municipiului Sf. Gheorghe). 
Conducta de racord va fi din polietilenă de înaltă densitate. Pe traseul acestei conducte, la 
capătul aval, se va amplasa o staţie de pompare apă potabilă SP. 
Conducta de alimentare cu apă a staţiei de pompare SP (conducta de racord) va fi din 
PEHD De 160 x 11,88 mm, PN10, în lungime totală de 17 m. Conducta va transporta 
debitul necesar la sursă pentru alimentarea cu apă a localităţii Araci. 

Staţie de pompare apă potabilă 
Staţia de pompare apă potabilă (SP), asigură debitul de apă necesar pentru umplerea 
rezervorului metalic de înmagazinare (Ri proiectat) cu V= 300 mc, cu apă potabilă 
provenită din reţeaua de distribuţie a localităţii Sf. Gheorghe. 
Statia de pompare va avea forma cilindirca cu diametrul DN 2400/2500 din HDPE. 
înălţimea totală va fi de 2700 mm. Accesul se va realiza printr-un capac clasa D400. 
Accesul în staţia de pompare se va asigura de pe drumul existent împietruit. 

Conducta de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe - Vâlcele 
Conducta de aducţiune tronson 1 se va executa pe teritoriul administrativ al 
municipiului Sf. Gheorghe, in extravilanul acestuia, de la staţia de pompare SP 
amplasată lângă 
rezervoarele existente de alimentare cu apă a municipiului Sf. Gheorghe, până la graniţa 
cu 
comuna Vâlcele, respectiv la limita intravilanului localităţii Vâlcele. 
Conducta de aducţiune tronson 1 se va executa din ţeava PEHD PE 80 De 160 x 11,8 mm 
Pn 10 si se va poza îngropat, pe o lungime de 6.486 m. 
Amplasamentul conductei de aducţiune tronson 1, este următorul: 

- pe o porţiune de cca. 298 m se pozează pe drumul împietruit de exploatare 
existent; 

- pe o porţiune de cca. 6.188 m se pozeaza de-a lungul drumului naţional DN 13 E, 
pe partea stângă şi dreaptă a acestuia pe direcţia de mers Vâlcele - Sf. Gheorghe. 
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Pe conducta de aducţiune tronson 1: Sf. Gheorghe- Vâlcele sau mai prevăzut a se executa 
următoarele lucrări: 

- Cămine de vane 
Pe conducta de aducţiune se vor prevede următoarele tipuri de cămine: 

- cămine de golire care se amplasează în punctele cele mai joase ale tronsoanelor de 
conductă, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora; 

- cămine cu vane (15 buc) de secţionare, pentru izolarea tronsoanelor componente 
şi la traversări 

- cămine de aerisire care se amplasează în punctele cele mai înalte ale tronsoanelor 
de conducta, pentru a da posibilitatea aerisirii complete a acestora; 

Vanele de secţionare se amplasează pe tronsoane, în asa fel încât să se poata izola, în caz 
de avarie, porţiuni maxime de 600m- 700 m. 
Sunt prevăzute a se executa 15 buc. cămine de vane din beton monolit. Căminele de vane 
vor fi prevăzute cu: capac cu ramă din fontă sau material compozit carosabil, scări de 
acces, etc. 
Instalaţia hidraulică din cămine s-a propus a se executa din polietilenă cu armături din 
fonta ductilă. Intercalarea armăturilor din căminele de vane se va face prin racorduri 
speciale de trecere de la PEHD la fontă şi cu flanşe. 

Subtraversări de drum Subtraversare drum naţional DN13E, ( SD1), cu conducta 
de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe-Vâlcele, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în tub de 
protecţie din ţeava de OL Dn 200 (De 219 x 6 mm), L=8 m. Subtraversarea se va executa 
prin foraj orizontal dirijat. La capetele amonte şi aval ale subtraversării drumului naţional 
DN13 E, cu conducta de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe-Vâlcele sunt prevăzute 
cămine de vane rectangulare cu pereţi şi radier din beton turnat monolit şi cu placă din 
beton armat prevăzută cu capac şi rama carosabilă. Căminele de vane vor fi prevăzute cu 
armaturi pentru secţionare, aerisire si golire. 

- Supratraversări de pâraie: 
Supratraversare pârâu Sâmbrezii( STadl), cu conductă de aducţiune tronson 1 Sf. 
Gheorghe-Vâlcele, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în conducta de protecţie DN 
377x10 mm-1 buc. Lungimea de supratraversare este de 12 m.. 

La capetele amonte şi aval ale supratraversării sunt prevăzute cămine de vane 
rectangulare cu pereţi şi radier din beton turnat monolit şi cu placă din beton armat 
prevăzută cu capac şi rama carosabilă. Căminele de vane vor fi prevăzute cu armături 
pentru secţionare, aerisire şi golire. Subtraversări văi, pâraie, etc. S-au prevăzut pe acest 
tronson 2 bucăţi subtraversări ale pârâielor şi văilor, SBadl şi SBad2, cu conducta de 
aducţiune tronson 1 Sfântu Gheorghe - Vâlcele în tuburi de protectie din ţeavă de oţel cu 
diametrul 219 x 6 mm izolate anticoroziv şi ranforsate în beton, cu lungimea de 
subtraversare de 6 m fiecare în parte.  
 
Conducta de aducţiune tronson 2 Vâlcele - Araci 
Conducta de aducţiune tronson 2 este prevăzută a se executa pe teritoriul administrativ al 
comunei Vâlcele, în intravilanul şi extravilanul acesteia, de la graniţa cu municipiul Sf. 
Gheorghe, respectiv limita intravilanului localităţii Vâlcele, până la camera de vane 
aferentă rezervorului metalic de înmagazinare R\ cu capacitatea de 300 mc proiectat. 



67 

Conducta de aductiune tronson 2 se va executa din ţeava PEHD PE 80 De 160 x 11,8 
mm Pn 10 şi se va poza îngropat, pe o lungime de 5.675 m. 

Amplasamentul conductei de aductiune tronson 2 este următorul: 
- pe o porţiune de cca. 4.742 m se pozează de-a lungul drumului naţional DN 13 E, 

pe partea stângă şi dreapta a acestuia pe direcţia Araci - Sf. Gheorghe 
- pe o porţiune de cca. 1.602 m, respectiv de la Km 11+686 şi 13+288, conducta de 

aducţiune tronson 2 se pozează pe DN 13E, in afara părţii carosabile şi în 
acostamente acestuia. 

- pe o porţiune de cca. 229 m se pozează pe drumul de acces la gospodăria de apă- 
rezervorul de înmagazinare Ri 

- pe o porţiune de cca. 671 m se pozează de-a lungul străzilor din intravilanul 
localităţii Vâlcele, în afara părţii carosabile a acestora. 

Conducta de aductiune tronson 2 se va poza pe un strat de umplutură de nisip cu 
grosimea de 10 cm şi strat de acoperire de 29 cm grosime peste conductă. 

- Cămine de vane 
Pe conducta de aductiune se vor prevede următoarele tipuri de cămine: 

- cămine de golire care se amplasează în punctele cele mai joase ale tronsoanelor 
de conductă, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora; 

- cămine cu vane de secţionare, pentru izolarea tronsoanelor componente şi 
la traversări 

- cămine de aerisire care se amplasează în punctele cele mai înalte ale tronsoanelor 
de conducta, pentru a da posibilitatea aerisirii complete a acestora; 

Vanele de secţionare se amplasează pe tronsoane, în asa fel încât să se poata izola, în caz 
de avarie, porţiuni maxime de 600m- 700 m. 
Sunt prevăzute a se executa 18 buc. cămine de vane din beton monolit. Din punct de 
vedere constructiv, căminele vor fi construcţii îngropate, rectangulare, cu dimensiuni 
care sa permită montarea instalaţiilor hidraulice, precum si un spaţiu de manevră, având 
diferite dimensiuni şi adâncimi, prevăzute cu rame şi capace din fontă sau material 
compozit, carosabile sau necarosabile în funcţie de amplasamentul acestora. Aceste 
cămine vor fi din beton simplu marca C20/25 la radier şi C 20/25 la placa armată. 
Căminele de vane vor fi prevăzute cu: capac cu ramă din fontă sau material compozit 
carosabil, scări de acces, etc. 
Instalaţia hidraulică din cămine s-a propus a se executa din polietilenă cu armături din 
fonta ductilă. Intercalarea armăturilor din căminele de vane se va face prin racorduri 
speciale de trecere de la PEHD la fontă şi cu flanşe. 

- Subtraversări de drum 
S-au prevăzut patru subtraversări de drum: 
1 buc. subtraversare drum naţional DN13E, ( SD2), cu conducta de aducţiune tronson 2 
Sf. Gheorghe-Vâlcele, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în tub de protecţie din ţeava de 
OL Dn 200 (De 219 x 6 mm), L=8 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal 
dirijat. 
1buc. subtraversare drum naţional DN13E, (SD3), cu conducta de aducţiune tronson 
Vâlcele - Araci, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în tub de protecţie din ţeava de OL Dn 
200 (De 219 x 6 mm), L=8 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat. 
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1 buc. subtraversare drum naţional DN13E, ( SD4), cu conducta de aducţiune tronson 2 
Vâlcele - Araci, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în tub de protecţie din ţeava de OL Dn 
200 (De 219 x 6 mm), L=8 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat. 
1 buc. subtraversare drum naţional DN13E, ( SD5), cu conducta de aducţiune tronson 2 
Vâlcele - Araci, PEHD De 160 x 11,8 mm, Pn 10, în tub de protecţie din ţeava de OL Dn 
200 (De 219 x 6 mm), L=8 m. Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal dirijat. 
La capetele amonte şi aval ale subtraversării drumului naţional DN13 E, cu conducta de 
aducţiune tronson 2 Vâlcele - Araci sunt prevăzute cămine de vane rectangulare cu pereţi 
şi radier din beton turnat monolit şi cu placă din beton armat prevăzută cu capac şi rama 
carosabilă. Căminele de vane vor fi prevăzute cu armaturi pentru secţionare, aerisire si 
golire. 

- Supratraversări de pâraie:  
S-au prevăzut 9 buc. supratraversări  

 
Gospodăria de apa - rezervor de înmagazinare 

 
Pentru asigurarea presiunii şi debitului necesar alimentării cu apă a localităţii 

Araci, s- a prevăzut un rezervor metalic de înmagazinare apa Ri cu volumul de 
inmagazinare V=300 mc. 

Rezervoarul de apă va asigura: 
• compensarea variaţiilor orare ale debitului in localitatea Araci; 
• rezerva intangibilă de incendiu necesară combaterii incendiilor pentru 

localitatea Araci; 
• continuarea (pe un interval de timp limitat) a alimentării cu apă a 

consumatorilor din localitatiea Araci în caz de avarie pe conducta de 
aducţiune apă. 

Rezervoarul va fi prevăzut cu racorduri pentru: alimentare cu apă, distribuţie apă, 
preaplin şi golire, gură de vizitare, scări acces etc. 
Rezervorul metalic, Ri ,va fi o construcţie cilindrica, supraterană cu carcasa corpului 
realizată din plăci metalice din oţel galvanizat la cald, având grosimea de 2...8 mm, izolat 
termic împotriva îngheţului. 
Rezervorul va fi prevăzut cu un robinet cu plutitor (furnitură rezervor). Conducta de 
distribuţie apă din rezervor va fi prevăzută cu vane si instalatii care se permită păstrarea 
rezervei intangibile de incendiu. 
In incinta amplasamentului rezervorului de apă s-a prevăzut o cameră de vane care se va 
executa suprateran si are dimensiunile exterioare de 5,90 m x 2,40 m, cu o înălţime 
interioară de 2,60 m având acoperiş tip terasă. 
Pe conducta principală de distribuţie care intră în camera de vane s-au prevăzut tote 
tipurile de armături necesare bunei funcţionari a sistemului de distributie-inmagazinare 
apa potabila: vane cu sertar, filtre mecanice de impurităţi, lampă cu ultraviolete pentru 
sterilizarea apei, debitmetru electromagnetic DN 100 pentru măsurarea debitului de apă 
livrat.  
Rezervoarele de apa vor avea delimitata zona de protectie sanitara, conform legislatiei in 
vigoare. 
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Reţele de distribuţie apă în localitatea Araci 
Realizarea reţelei de alimentare cu apa potabila se va face pe toate străzile 

principale ale localitatii Araci. 
Reţelele de alimentare cu apă se vor realiza cu conducte din polietilena de înaltă 

densitata PE80, Pn6, SDR 17. 
Lungimea totală a reţelei de distribuţie apă potabilă este de 7.571 m din care: 

- PEHD 160, Pn6: 2.712 m (conducta principală de distributie); 
- PEHD 140, PN 6: 561 m (conducta de distribuţie); 
- PEHD 110, PN 6: 2.712 m (conducta de distribuţie); 
- PEHD 90, PN 6: 426 m (conducta de distribuţie); 
- PEHD 63, PN 6: 1.160 m (conducta de distribuţie); 

 
Cămine de vane 

Cămine de vane din beton monolit ,25 buc., inclusiv 1 buc, cămin de rupere de 
pantă, de diferite dimensiuni şi adâncimi, prevăzute cu rame şi capace din fontă 
carosabile clasa 
IV. 

De asemenea în toate punctele terminus ale reţelei sunt prevăzute cămine cu rol de 
golire sau aerisire in funcţie de cota de amplasare a acestora. 

Căminele sunt prevăzute cu vane de secţionare tip clapa fluture, robinete de golire 
şi robinete automate de aerisire-dezaerisire şi reductoare de presiune (in căminul H1 se 
va monta un reductor de presiune între 2 robineţi. 

- Hidranti de incendiu 
Pe reţeaua de alimentare cu apa a localităţii Araci s-a prevăzut montajul a 33 buc. 

hidranti de incendiu exteriori supraterani Dn 80, Pn 10. 
Hidranţii de incendiu se vor monta supraterani şi vor fi cu diametrul nominal de 

80 mm şi 2 guri de evacuare cu racorduri fixe . 
Supratraversari de paraie, vai, etc. 
Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut 5 buc. supratraversări pâraie, văi şi afluenţi, care 
se vor executa cu reţeaua de distribuţie apă din localitatea Araci.



70 

- Subtraversări de drumuri asfaltate 
Pe reţeaua de distribuţie apa din localitatea Araci s-au prevăzut, 4 buc. subtraversare ale 

drumului naţional DN 13 E si 1 buc. subtraversare a drumului judeţean DJ 103 astfel: 
 
Branşamente la consumatori 
Au fost prevăzute 329 buc. branşamente la reţeaua de alimentare cu apă, dotate cu 

cămine de apometre. Branşamentele se vor realiza in prima faza doar la gospodăriile in dreptul 
carora se va realiza reţeaua de distribuţie de apă, urmând ca in viitor odată cu extinderea 
sistemului de apă şi canalizare , branşamentele să se realizeze pentru fiecare gospodărie a 
localităţii. 

Fiecare branşament de apă cuprinde: 
piesa specială de branşament la reţeaua de alimentare cu apa, de diferite diametre in 

funcţie de dimensiunea reţelei din dreptul branşamentului şi de modalitatea de execuţie a 
acestuia 

conducta de branşament PEHD De 32 mm,Pn6. Lungimea medie a fiecărei conducte de 
branşament până la intrare in căminul de apometru este de 5 m. Lungimea totală a conductelor 
de branşament este de 1.645 m 

cămin de apometru din polietilena cu diametrul Dn 800 mm, complet echipat apomentru 
DN 15 amplasat intre 2 buc. robineti de închidere, inclusiv placa de beton cu rama si capac 
necarosabil sau carosabil accidental (clasa II A) din material compozit.â 

Căminul de apometru se amplaseaza până la limita de proprietate, pe domeniul public, in 
trotuare sau zona verde de lângă limita de proprietate. Cerinţa de apa calculata pentru localitatea 
Araci este: Qs zi mediu = 334,93 m3/zi = 3,88 l/s Qszimax= 428,30 m3/zi = 4,96 l/s Qsomax= 
35,69 m3/h = 9,91 l/s 
 
 
ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATII VALCELE 

Conform breviarului de calcul  cerinta de apa este urmatoarea : 
               

    Cerinta de apa 

Qs zi mediu =  206,62 m3/zi = 2,39 l/s 

Qs zi max      = 266,95  m3/zi = 3,09 l/s 

Qs o max      =  22,25 m3/h = 6,18  l/s 

 

Sistem de alimentare cu apă în localitatea Vâlcele va cuprinde: 
Racord la conducta de aducţiune Sf. Gheorghe - Vâlcele; 
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Conducta de aducţiune tronson 1 din punctul de racord până în staţia de pompare apă 
potabilă SPap; 
Staţie de pompare apă potabila - SPap; 
Conducta de aducţiune tronson 2: Staţia de pompare SPap - Rezervor de înmagazinare 
apă Ri; 
Gospodăria de apă - rezervor de înmagazinare; 
Reţele de distribuţie apa in localitatea Vâlcele (inclusiv branşamente). 

       Punctul de racord va fi pe conducta de aducţiune PEHD Dn = 160 mm, PN10, la km 16 + 
070 al DN 13E, pe partea dreapta a acestuia în direcţia de mers Sf. Gheorghe - Vâlcele. 
Conducta de aducţiune tronson 1 din punctul de racord până în staţia de pompare apă potabilă 
SPap. 

Conducta de aducţiune tronson 1 va fi din PEHD De 160 x 11,8 mm, PN10, în L tot = 141 m. 
Conducta va transporta debitul necesar pentru alimentarea cu apă a a localităţii Vâlcele. 
 
Staţie de pompare apă potabilă 

 
Staţia de pompare apă potabilă (SP), asigură debitul de apă necesar pentru umplerea rezervorului 

metalic de înmagazinare (Ri proiectat) cu V = 300 mc, cu apă potabilă provenită din reţeaua de 
distribuţie a localităţii Sf. Gheorghe prin interemediul conductei de aductiune Sf. Gheorghe - 
Vâlcele. 

Construcţia va avea o formă rectangulară cu dimensiunile interioare de 2,50 m x 3,00 m şi 
adâncimea de 2,50 m fiind din beton C 16/20 (B250) armat cu oţel beton PC 52 şi OB 37, pe un 
strat de egalizare de 10 cm grosime din beton C 8/10 (Bl50). 

Construcţia va fi prevăzută cu o başă de colectare a apelor accidentale, cu dimensiunile interioare de 
60 x 60 cm şi adâncime de 55 cm. 

Accesul în staţia de pompare se va asigura de pe drumul existent împietruit. 
Amplasamentul staţiei de pompare va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă zincată profilată 
pe stâlpi metalici pe o lungime totală de 20,00 m, prevăzută cu o portiţă de acces. 
în incinta staţiei de pompare se va amenaja o platformă pietruită care asigură accesul facil la 
echipamentele şi utilajele din cadrul staţiei de pompare. 
Platforma are suprafaţa de S = 16 mp. 
Sistemul rutier al platformei este format din: 

• fundaţie balast de 30 cm grosime după compactare; 
• macadam ordinar având după cilindrare 10 cm grosime.           

 Zona de protecţie sanitară severă va avea o suprafaţă de 5,00 x 5,00 m, adică 
25,00 Staţia de pompare SP se va echipa cu: 

• un rezervor tampon tip hidrofor cu volumul V = 300 1, complet echipat cu racorduri de 
intrare- ieşire cu flanşe, Pn max.10 bar, racord Dn = 11/4". 

• un grup de pompare ( IA + IR), cu caracteristicile/pompa: Qp = 4,37 l/s; Hp = 80 mCA, 
Pn = (2 x 5,5) =11 kW, complet echipat cu colector refulare/aspiraţie, presostate, robinete 
şi clapete de sens. 



72 

Grupul de pompare va avea tablou propriu de alimentare, comanda şi automatizare. Acesta va 
funcţiona automat în funcţie de nivelul apei din rezervoarul de înmagazinare Ri şi presiunea în 
rezervorul tampon tip hidrofor. 

• Debitmetru electromagnetic Dn = 100 mm, Pn 10 bar. 
• Instalaţie hidraulică interioară; 
• Instalaţie electrică interioară. 

Atât hidroforul cu membrană cât şi debitmetrul electromagnetic se vor amplasa pe conducta de 
refulare a grupului de pompare. 

Rezervorul tampon tip hidrofor şi grupul de pompare se vor amplasa pe pardoseala finită din staţia 
de pompare SP. 
Conducta de aducţiune tronson 2 Statia de pompare SPap -Rezervor de înmagazinare Ri: 

Conducta de aducţiune tronson 2, se va realiza între staţia de pompare apă potabilă SPap şi 
rezervorul de înmagazinare Ri nou proiectat. 

Conducta de aducţiune tronson 2 cu L = 1.079 m s-a prevăzut a se realiza din PEHD PE 80, Dn 160 
x 11,8 mm, PnlO. 
 
Gospodaria de apă - rezervor de înmagazinare Ri 

Pentru asigurarea presiunii şi debitului necesar alimentării cu apă a localităţii Vâlcele s-a prevăzut 
un rezervor metalic de inmagazinare apă, Ri cu V = 300 mc. Rezervorul de apă va asigura: 

- compensarea variaţiilor orare ale debitului în localitatea Vâlcele; 
- rezerva intangibilă de incendiu necesară combaterii incendiilor pentru localitatea Vâlcele; 
- continuarea (pe un interval de timp limitat) a alimentării cu apă a consumatorilor din 

localitatea Vâlcele în caz de avarie pe conducta de aducţiune apă. 
Rezervorul de înmagazinare apa Ri cu V = 300 mc, este prevăzut cu racorduri pentru: alimentare cu 

apa. distribuţie apă, preaplin şi golire, gură de vizitare, sistem de incalzire, scări acces etc. în 
incinta amplasamentului rezervorului de apă, s-a prevăzut o cameră de vane pentru montarea 
instalaţiilor hidraulice necesare bunei funcţionări a sistemului de distribuţie apă. Camera de vane 
se va executa suprateran şi are dimensiunile exterioare de 4,70 m x 4,20 m, cu o înălţime 
interioară variabilă de la 3,00 m la 3,45 m având acoperiş tip terasă. 

Rezervoarele de apa vor avea delimitata zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare. 

 Reţele de distribuţie apă în localitatea Vâlcele (inclusiv branşamente la consumatori): 

Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă se va face pe majoritatea străzilor din localitatea 
Vâlcele. 

Reţelele de distribuţie apă se vor realiza din conducte PEHD 80 mm, Pn 6 şi Pn 10, SDR 13,6 şi 
SDR 17 agrementate în România. 
Lungimea totală a reţelei de distributie apă potabilă proiectată este de 10.705 m din care: 

- PEHD 160 , Pn6: L=1.167m (conduta principală de distribuţie); 
- PEHD 110 ,Pn 6 L = 8.941 m (conducta distribuţie); 
- PEHD 63 , Pn 6 L = 597 m (conducta distribuţie). 
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Cămine de vane - sunt prevăzute a se executa 60 buc. cămine de vane din beton monolit, notate 
CV1....CV60 ( 60 buc.). Căminele de vane CVI, CV59 şi CV60 va cuprinde şi instalaţiile 
hidraulice de pe conducta de aducţiune. 
 
Hidranti de incendiu supraterani - 9 buc. Vor fi conform STAS 3479, cu Dn = 80 mm şi 2 
guri de evacuare cu racorduri fixe cf. STAS 701 şi vor fi amplasaţi pe reţeaua de distribuţie cu 
diametrul minim 110 mm. 
 
Subtraversări de drumuri 

Pe reţeaua de distribuţie apă din localitatea Vâlcele s-au prevăzut, 7 buc. subtraversări ale DN13E şi 
1 buc subtraversare a drumului comunal  
 

• Supratraversări de pâraie: 
 
în cadrul proiectului pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut 12 buc. supratraversări pâraie, văi şi 

afluenţi, care se vor executa cu reţeaua de distribuţie apă din localitatea Vâlcele. Supratraversări 
cursuri de apă - ST, cu reţeaua de distribuţie apă PEHD 80 mm, SDR 17, Pn 6, Dn 110 x 6,3 
mm cu conductele termoizolate cu folie de vată minerală caserată de 100 mm grosime, în tub de 
susţinere şi protecţie din ţeava OL 377 x 10 mm, izolată anticoroziv,  

La capetele amonte şi aval ale supratraversărilor sunt prevăzute cămine de vane rectangulare cu 
pereţi şi radier din beton turnat monolit cu placă din beton armat prevăzută cu capac şi ramă 
carosabilă. Căminele de vane vor fi prevăzute cu armături pentru secţionare, aerisire şi golire 

 
Branşamente la consumatori 
în cadrul proiectului au fost prevăzute 715 buc. branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi se 

vor executa odată cu executarea reţelelor de apă. 

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITATII ARIUSD 
 
Conform breviarului de calcul Necesarul de apa respectiv cerinta de apa sunt urmatoarele: 
               

  Cerinta de apa 

Qs zi mediu   =  66,94 m3/zi = 0,77 l/s 

Qs zi max      = 85,8  m3/zi = 0,99 l/s 

Qs o max      =  7,15 m3/h = 1,99  l/s 

 
  Se propune realizarea sistemului de alimentare cu apa  ce va care cuprinde: 

Racord la reţeaua de distribuţie apă a localităţii Araci 
Reţeaua de apă potabilă proiectată în localitatea Ariuşd, se va racorda la reţeaua de apă potabilă ce 

va fi erxecutată în localitatea Araci într-un punct amplasat pe DC 3 3A, pe partea stânga a 
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acestuia în direcţia de mers Araci - Ariuşd. Racordul se va realiza într-un cămin de vane 
prevăzut prin proiectul finanţat prin fonduri europene în localitatea Araci. 
 

Reţele de distribuţie apă în localitatea Ariuşd: 
Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă se va face pe toate străzile principale ale localităţii 

Ariuşd. 
Reţelele de alimentare cu apă se vor realiza cu conducte din PEHD, Dn = 80 mm, Pn 6, SDR 17 

agrementate în România. 
Lungimea totală a reţelei de distributie apă potabilă proiectată este 5.788 m din care: 

- PEHD 110 ,  Pn 6: L = 3.243 m; 
- PEHD 110 , Pn 6: L = 1.754 m (c-ta distribuţie în interiorul localităţii Ariuşd) 
- PEHD 63  ,Pn 6: L = 791 m (c-ta distributie în interiorul localităţii Ariuşd) . 

Pe reţeaua de apă potabilă proiectata în localitatea Ariuşd s-au mai prevăzut a se executa 
următoarele lucrări principale: 
-Cămine de vane din beton monolit - 26 buc 
-Hidranti de incendiu supraterani - 3 buc 
-Subtraversări pârâuri şi viroage - SB1...SB4 - 4 buc,  
-Branşamente la consumatori 

.      Lungimea totală a reţelelor de apă proiectate este de 5.788 m. 

 
   Canalizarea menajera 
 
CANALIZAREA MENAJEARA A LOC. ARACI 

Sistem de canalizare ape uzate menajere în localitatea Araci               

Schema tehnologică propusă pentru realizarea sistemului de canalizare menajeră a localităţii 
Araci, este următoarea : 

Reţea canalizare menajera în localitatea Araci 
Staţii de pompare ape uzate menajere 
Staţia de epurare ape uzate menajere  
.Reţea canalizare menajeră în localitatea Araci 

Lungimea totală a reţelelor de canalizare menajeră (inclusiv refulări) in localitatea Araci 
va fi de 6.350,57 m din care: 

-PVC KG SN 4 Dn 250 mm: 4.390 m 
-PEHID PE 80 De 63x 3,6 mm Pn 6: 534 m 
-PEHD PE 80 De 90x 5,1 mm Pn 6: 446 m. 
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Pe reţeaua de canalizare a localităţii s-au prevăzut 127 buc. cămine de vizitare din 
polipropilena (pe conductele cu curgere gravitaţională). 

 Căminele de vizitare se vor executa din polipropilena cu D 600/1000 mm. (D6Q0 mm 
pentru coşul de acces si D 1000 mm pentru camera de lucru.). 

Toate căminele de vizitare sunt prevăzute cu rame si capace din material compozit. 
Subtraversări drumuri asfaltate: 
Pe reţeaua de canalizare ape uzate menajere din localitatea Araci s-au prevăzut, 6 buc. 

subtraversări ale drumului naţional DN 13 E si 2 buc. subtraversare a drumului judeţean DJ 103. 
Toate subtraversările de drum vor fi cu conducta PVC KG 250 mm, SN4, in tub de 

protecţie din ţeava de OL Dn 350 (De 377 x 10 mm). Subtraversările se vor executa prin foraj 
orizontal dirijat. 

La capetele amonte si aval ale subtraversării drumului naţional DN13 E si drumului 
judeţean DJ113 sunt prevăzute cămine de vizitare, sau după caz de vane pe conductele de 
refulare, prevăzute cu capace si rame carosabile. 

- Subtraversari râuri, pârâuri 
Pe reţeaua de canalizare menajeră, s-a prevăzut a se executa 1 buc. subtraversare a 

pârâului Vâlcele cu conducta de canalizare menajere PVC KG 250 mm SN4, in tub de protecţie 
din ţeava de OL Dn 350 (De 377 x 10 mm), L=10m. Subtraversarea se va executa prin foraj 
orizontal dirijat. 

La capetele amonte si aval ale subtraversarii paraului Vâlcele, cu conducta canalizare 
menajera, sunt prevăzute cămine de vizitare. 

- Supratraversari de paraie, vai, etc. 
Pe conductele de refulare ale staţiilor de pompare amplasate pe reţeaua de canalizare menajeră, 
s-au prevăzut 4 buc. supratraversări pârâie, văi şi afluenţi, care se vor executa cu conductele de 
refulare ale staţiilor de pompare SP. 

La capetele amonte si aval ale supratraversarilor sunt prevăzute cămin de vane 
rectangulare cu pereţi si radier din beton. Căminele de vane vor fi prevăzute cu armaturi pentru 
secţionare, aerisire si golire. 

Racorduri la consumatori Au fost prevăzute 329 buc. racorduri la reţeaua de canalizare 
menajeră, dotate cu cămine de racord. Racordurile se vor realiza in prima faza doar la 
gospodăriile in dreptul carora se va realiza reţeaua de canalizare menajera, urmând ca in viitor 
odata cu extinderea sistemului, de apa si canalizare, racordurile sa se realizeze pentru fiecare 
gospodărie a localităţii. 

Fiecare racord la reţeaua de apa uzata cuprinde: 
conducta de racord PVC KG De 160 mm,SN4. Lungimea medie a fiecărei 

conducte de racord pana la intrare in căminul de racord este de 5 m. Lungimea totala a 
conductelor de racord este de 1.645 m 

cămin de racord din PVC cu diametral Dn 300 mm, cu 1,2 sau 3 intrări si o ieşire 
Dn 160 mm. 
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Căminul de racord se amplaseaza pana la limita de proprietate, pe domeniul public, in 
trotuare sau zona verde de langa limita de proprietate. 

 
- Cămine de vizitare 

Pe reţeaua de canalizare sunt prevăzute 127 buc. cămine de vizitare din polipropilena de 
malta densitate, cu diametrul de 600/1000 mm.  

 
Staţii de pompare ape uzate menajere 

In localitatea Araci este necesara execuţia a 4 buc. statii de pompare-ape uzate menajere 
notate SP 1, SP2, SP3 si SP4, pentru debite mici si medii, amplasate conform planurilor de 
situaţie ataşate. 

Staţia de epurare ape uzate menajere 

Staţia de epurare în sistem terţial pentru localitatea Araci se va amplasa în zona de S -V a 
localităţii Araci, pe un teren ce aparţine domeniului public şi are o suprafaţă de 6.400 mp. Din 
acest teren pentru amplasarea staţiei de epurare este nevoie de o suprafaţă de 3,120 mp. 

Numărul de locuitori echivalenţi pe întreaga localitate: 2762 LE. 
Numărul de locuitori echivalenţi avuţi in vedere la dimensionarea statiei de epurare in 

sistem modular: 2500 LE, cu posibilitatea de extindere cu inca un modul de aceeaşi capacitate 
in situaţia extinderii reţelelor de apa si canalizare pe toate străzile localităţii precum şi în 
celelalte localităţi componente ale comunei Vâlcele. 

Statia de epurare va fi compusa din:  
- LINIA APEI 
Pretatarea mecanica 

- Gratar rar montat in canal - GR 
- Statie de pompare influent - Spi 
- Instalatia compacta de degrosisare - GDSGA (gratar, deznisipator si separator 

grăsimi aerat) - amplasata in hala de degrosisare 
- Statia de prepompare - SPP 
- Bazin de omogenizare / egalizare - BO 
- Instalatia de dozare pentru precipitare fosfor - amplasata in hala de 

degrosisare. Epurarea biologica 
Bazin biologic -BB 
bazin anoxic zona de denitrificare - DN bazin aerob zona de nitrificare - N 

- Module de ultrafiltrare cu membrane - MBR1.1 si MBR1.2 
- Container echipamente epurare biologica si ultrafiltrare 

- CE Bazin permeat - B 
- Suflante către bazinul biologic BB 
- Suflante către modulele de ultrafiltrare MBR 
- Instalaţia de spalare MBR Debitmetru electromagnetic 

efluent 
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- Tablou general de comanda si automatizare echipamente statie de 
epurare 

-  Evacuare in emisar 
- Statia de pompare efluent – Spe 

Statia de epurare va avea delimitata zona de protectie 
sanitara conform legislatiei in vigoare. 

 
CANALIZARE MENAJERA A LOCALITATII VALCELE 
          
SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA VÂLCELE 

Debitele care stau la baza canalizării menajere proiectate în localitatea Vâlcele sunt:     

  Qs zi mediu = 206,62 m3/zi = 2,39 l/s      

   Qs zi max = 266,95 m3/zi = 3,09 l/s     

     Qs o max = 22,25 m3/h = 6,18 l/s     

    Lungimea totală a reţelelor de canalizare menajeră (inclusiv 

refulări) proiectate în localitatea Vâlcele este de 14.745 m din care: 

- PVC KG SN 4 Dn = 250 mm: 11.974 m; 
- PEHD 80 De 110 x 6,3 mm Pn 6: 2.771 m ; 

Cămin de vizitare: 
Pe reţeaua de canalizare a localităţii s-au prevăzut 370 buc. cămine de vizitare. 

 
Subtraversări drumuri: 

în cadrul proiectului pe reţeaua de canalizare ape uzate menajere din localitatea Vâlcele s-au 
prevăzut, 9 buc. subtraversari ale DN 13 E cu conducta de canalizare PVC KG DN 250 mm SN4 
şi 1 buc subtraversare cu conducta de refulare a staţiei de pompare SPuz9, PEHD De 110 mm, 
Pn6, 
 
Supratraversări pârâuri, astfel: 

 
Supratraversări cursuri de apă - STref, cu conductele de refulare, ale staţiilor de pompare SPuzl 

...SPuzlO - PEID De = 110 mm, termoizolate cu folie de vată minerală caserată de 100 mm 
grosime, în tub de susţinere şi protecţie din ţeava OL 377x10 mm, având următoarele lungimi: 

• Supratraversari pârâu Vâlcele STrefl si STref9 cu L = 9 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STref2 cu L = 13 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STref3 cu L = 10 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STref4 cu L = 7,50 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STref5 cu L = 11,00 m/buc. 
• Supratraversare afluent de dreapta al pârâului Vâlcele STref6 cu L = 5 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STref7 cu L = 12,00 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STrefS cu L = 14,50 m/buc. 
• Supratraversare pârâu Vâlcele STrefl 0 cu L = 14,00 m/buc. 
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Racorduri la canalizarea menajeră 
în cadrul proiectului au fost prevăzute 715 buc. branşamente la reţeaua de canalizare menajeră şi se 

vor executa odată cu executarea reţelelor de canalizare. 
Căminele de racord vor avea diametrul exterior Dn = 315 mm, H = 1,20 m, cu placa de beton 

prevăzută cu capac necarosabil şi carosabil.  
 
Statii de pompare ape uzate menajere 

în localitatea Vâlcele este necesară execuţia a 12 buc. statii de pompare ape uzate menajere notate 
SPuz l....SPuzl2 pentru debite mici şi medii. 

  
Extindere staţie de epurare: 
    în cadrul proiectului amintit anterior, s-a prevăzut realizarea unei staţii de epurare în sistem 

modular - tehnologiec tip MBR în localitatea Araci, cu capacitatea de 2500 LE cu posibilitatea 
de extindere cu încă un modul de acceaşi capacitate în situaţia extinderii reţelelor de apă şi 
canalizare pe toate străzile localităţii precum şi în celelalte localităţi componente ale comunei 
Vâlcele. Proiectul va fl finanţat din fonduri europene în cadrul programului PNDR 2014-2020 
finanţat prin AFIR şi care va cuprinde realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră a satului Araci, comuna Vâlcele. 

       Apa epurată provenită din staţia de epurare va fi evacuată în emisar (pârâul Vâlcele), aproape 
de confluenta cu râul Olt, care se află în imediată apropiere a amplasamentului. 
Statia de pompare va avea delimitata zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare. 
 
CANALIZAREA MENAJERA A LOC ARIUSD 

   Schema tehnologică propusă pentru realizarea sistemului de canalizare menajeră a localităţii 
Ariuşd, este următoarea: 

Reţea de canalizare menajeră în localitatea Ariuşd din conducte PVC KG Dn 250 mm, SN 4 cu 
curgere gravitaţională şi conducte PEHD PE 100 De 90 mm, Pn 6 cu curgere forţată. Lungimea 
totală a reţelelor de canalizare (inclusiv refulări) în localitatea Ariuşd este de 6.935 m. Racordul 
la reţeaua de canalizare în curs de execuţie din localitatea Araci se realizeaza prin intermediul 
conductei de canalizare PVC KG Dn 250 mm - tronson 16. 
Punctul de racord la reţeaua de canalizare menajeră din localitatea Araci se va face într-un cămin 
de vizitare amplasat pe DC 33A, pe partea dreapta a acestuia în direcţia de mers Araci - Ariuşd.  

  Pe reţeaua de canalizare a localităţii s-au prevăzut 95 buc. cămine de vizitare din PPE pe 
conductele cu curgere gravitaţională. 

  Pentru realizarea reţelelor de canalizare menajeră din localitatea Ariuşd s-au mai prevăzut 
următoarele lucrări principale:  
Subtraversări pâraie - 4 buc: 
Cămine de vane, astfel: 

Pe conductele de refulare a staţiei de pompare SP2, amplasată în localitatea Ariusd, s-au prevăzut 8 
buc. cămine de vane cu rol de aerisire, golire şi secţionare. 
în cadrul proiectului au fost prevăzute. racorduri la reţeaua de canalizare menajeră, dotate cu 
cămine de racord. 
Cămine de vizitare 
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Pe reţeaua de canalizare sunt prevăzute 95 buc. cămine de vizitare din PEHD cu  Dn = 600/1000 mm 
pentru adâncimi mai mari de 2,00 m şi cu Dn = 600 mm pentru adâncimi mai mici de 2,00 m. 

 Staţii de pompare ape uzate menajere: - 2 buc. 
Conducta de refulare va fi din PEHD PE 100 De 90 x 3,5 mm, Pn6 cu L = 2722 m. 
Pe conducta refulare a staţiei de pompare SP2 este prevăzută realizarea a 8 cămine de vane,  
 cu rol de aerisire şi  cu rol de golire. 

                                    
Realizarea alimentarii cu apa in sistem centralizat  în localitatile Araci, Valcele si Ariusd  

, este in concordanţă cu Master Planul Judeţului Covasna, elaborat ca parte a proiectului 
EuropeAid/123051/D/SER/RO-2005/RO16/P/PA 0O1-03) – intitulat „ Asistenta tehnica pentru 
pregatirea proiectelor in sectorul mediului din Romania „ , care asigura conformarea cu directiva 
privind apa uzata  91/271/CEE si in conformitate cu strategia de dezvoltare a comunei Valcele. 

 
La ora actuala este in curs de implementare proiectul  : Constructia retelei publice de apa 
si apa uzata in satul Araci ,comuna Valcele proiect nr. C15-2015 elaborat de S.C. 
I.G.U.T. S.R.L Brasov,  faza Studiu de Fezabilitate 

Cerinta de apa in localitatea Araci este urmatoarea : 
    Qs zi. med      = 334,93 mc/zi 
   Qs zi.max       = 428,30 mc/zi 

 Qs orar max    = 35,69 mc/h 
Schema tehnologica propusă pentru alimentarea cu apă a localităţii Araci, este urmatoarea :  

1. Racord la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sf. Gheorghe 
2. Staţie de pompare apă potabila 
3. Conducta de aducţiune tronson 1 Sf. Gheorghe – Valcele 
4. Conducta de aducţiune tronson 2 Valcele - Araci 
5. Gospodaria de apa – rezervor de inmagazinare  
6. Reţele de distribuţie apa  

Alimentarea cu apa a localitatii Araci comuna Valcele s-a prevazut a se realiza prin 
racordare la sistemul centralizat de alimentare cu apa al Municipiului Sf. Gheorghe. 

Punctul de racord va fi  pe conducta de distributie PEHD Dn 350 mm Pn 10 existenta 
(langa rezervorul  existent suprateran cu V= 5.000 mc, care alimenteaza zona inferioara a 
municipiului Sf. Gheorghe). 

Conducta de racord  va fi din polietilenă de înaltă densitate, Pe traseul acestei conducte, 
la capatul aval, se va amplasa o staţie de pompare apa potabila SP.  
 Conducta de alimentare cu apă a staţiei de pompare SP (conducta de racord ) va fi din 
PEHD De 160 x 11,88 mm, PN10.  
 Conducta va transporta  debitul necesar la sursa pentru alimentarea cu apa a  localităţii Araci 
  
Statia de pompare apa potabila : 
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Staţia de pompare apa potabila (SP),- constructie subterana din beton armat, asigură 
debitul de apă  necesar pentru umplerea rezervorului  metalic de înmagazinare (Ri proiectat  ) cu 
V= 300 mc, cu apă potabilă provenită din reţeaua de distribuţie a localităţii Sf. Gheorghe. 

 
In etapa a doua  se propune extinderea acestui sistem de alimentare cu apa si in 

localitatile Valcele si Ariusd, prin realizarea a noi retele de distributie si a doua  rezervoare de 
inmagazinare (cate unul  pentru fiecare din cele doua localitati). 

 
Pentru localitatea Hetea se propune realizarea alimentarii cu apa prin captarea de izvoare . 
Rezervoarele de apa vor avea delimitata zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare. 
 
3.9.2.   Canalizarea : 
 
            Canalizarea menajera : 
 

Realizarea canalizarii menajere in sistem centralizat  în localitatile Araci, Valcele si 
Ariusd  , este in concordanţă cu Master Planul Judeţului Covasna elaborat ca parte a proiectului 
EuropeAid/123051/D/SER/RO-2005/RO16/P/PA 0O1-03) – intitulat « Asistenta tehnica pentru 
pregatirea proiectelor in sectorul mediului din Romania », care asigura conformarea cu directiva 
privind apa uzata  91/271/CEE si in conformitate cu strategia de dezvoltare a comunei Valcele. 

La ora actuala este in curs de implementare proiectul  : Constructia retelei publice de apa 
si apa uzata in satul Araci, comuna Valcele,  proiect nr.  C15-2015 elaborat de S.C. 
I.G.U.T. S.R.L Brasov,  faza Studiu de Fezabilitate. 

Schema tehnologica propusă pentru realizarea sistemului de canalizare menajera a localităţii 
Araci, este urmatoarea :  
 

1. Retea canalizare menajera  
2. Statii de pompare ape uzate menajere  
3. Statia de epurare ape uzate menajere  

 
Reteaua de canalizare menajera va urmari trama stradala si va fi executata din tuburi P.V.C cu 
diametre cuprinse intre Dn 250-200 mm. 
Statiile de pompare vor fi tip cheson echipate cu electropompe submesibile cu tocator. 
Statia de epurare.  
 
Este de mentionat faptul ca staţia de epurare din localitatea Araci a fost gândită de tip modular cu 
două linii şi o capacitate de 5000 locuitori echivalenţi, astfel încât în viitor să poată prelucra şi 
apele provenite din localităţile învecinate Ariuşd, Hetea şi Vâlcele. Statia de epurare va avea 
delimitata zona de protectie sanitara conform legislatiei in vigoare. 
In prima etapa se tratează prima linie cu o capacitate de 2500 locuitori echivalenţi. 
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In perioada urmatoare executarii sistemului centralizat de canalizare menajera in 
localitatea Araci, se vor realize etapizat si retelele de canalizare menajera in localitatile Valcele 
si Ariusd care vor evacua apele uzate menajerea in statia de epurare a localitatii Araci. 

 
Debitele de apa uzata menajera pentru prima etapa ( localitatea Araci ) sunt urmatoarele: 
 Quz.zi.med.    = 310,12 mc/zi 
Quz.xi.max.     = 396,57 mc/zi 
Quz.orar .max  = 33,30 mc/h 
Lungimea  retelei de canalizare menajera propusa  in localitatea Araci  ete de 8.500 m. 
 
Canalizarea pluviala : 

Toate drumurile publice in intravilan vor fi prevazute cu rigole, santuri, de colectare si 
scurgere a apelor de suprafata, zonele verzi vor fi astfel organizate incat sa asigure 
absorbtia lenta a cat mai multa apa meteorica, canalizarea pluviala a parcajelor si a altor 
obiective posibil poluante cu hidrocarburi va fi prevazuta cu separatoare de produse 
petroliere. Prin lucrari de sistematizare verticala si amenajari exterioare se vor asigura 
pante longitudinale si transversale corespunzatoare pentru scurgerea apelor de suprafata si 
indepartarea lor de fronturile construite. 

3.9.3. Alimentarea cu energie electrica : 

Pentru asigurarea cu energie electrica in viitor sunt necesare urmatoarele: 

Amplificarea posturilor de transformare existente ,Construirea de retele de distributie de 
0,4 kv corespunzatoare acolo unde nu se asigura capacitatea necesara alimentarii noilor 
consumatori. 

3.9.4. Telefonizarea : 

Centrala de telefonie fixa are capacitati de extindere pentru noi utilizatori. Majoritatea 
locuitorilor folosesc retele de telefonie mobila. Se va exinde reteaua de cablu tv pentru a 
deservi toate zonele locuite ale intravilanelor. 

3.9.5. Alimentarea cu caldura : 

Nu se estimeaza necesitatea realizarii unui sistem centralizat de furnizare a energiei 
termice, dar, in conditiile de regres economic, de saracire a populatiei, este posibil ca in 
etapele viitoare sa devina mai rentabila si mai ieftina o asemenea solutie tehnica. 

3.9.6. Alimentarea cu gaze naturale : 
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Se propune racordarea localitatilor Valcele si Araci la o retea de distributie a gazelor 

naturale, derivata din reteaua de transport Transgaz, din zona localitatii Bod . Acest sistem 

va asigura energia necesara atat pentru consumatorii casnici cat si pentru unitatile de 

productie si servicii si institutii publice. 

3.9.7. Gospodaria comunala : 

Se va pastra sistemul de colectare centralizat al deseurilor menajere care functioneaza in 
momentul de fata si se va dezvolta acest sistem cu colectarea selectiva a deseurilor. 

3.10. Protectia mediului 

In zona comunei Valcele nu am identificat poluatori care ar afecta semnificativ factorii de 
mediu. Se impun totusi masuri de natura sa elimine hazardul de poluare, la realizarea de 
investitii industriale, agroindustriale si agricole se vor respecta cu strictete legile si normele 
tehnice in vigoare care reglementeaza aceste investitii. 

Este necesara implementarea la nivelul comunei a urmatoarelor actiuni : 

Continuarea amenajarii malurilor cursurilor de apa  in interiorul intravilanului satelor si 
regularizarea malurilor acestora in extravilan, pe teritoriul administrativ al comunei. 

Asigurarea curateniei si igienei spatiilor publice, a parcurilor, zonelor de joaca pentru copii, 
trotuarelor, cailor carosabile, asigurarea colectarii selective a deseurilor menajere. In 
momentul de fata deseurile menajere se colecteaza conteinerizat, se ridica saptamanal si se 
transporta la un depozit de deseuri. Este necesara introducerea colectarii selective, pentru 
ca materialele refolosibile, reciclabile sa fie reintroduse in circuitul economic. 

Este necesara, ca prima prioritate, asigurarea alimentarii cu apa si canalizarii menajere in 
sistem centralizat a tuturos satelor comunei pentru protejarea sanatatii populatiei si a 
mediului, pe intreg teritoriul intravilanului comunei. 

Toate obiectivele existente si propuse asupra carora se rasfrang prevederile Ordinului 119 / 
2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei, vor respecta aceste prevederi, se vor delimita pe teren zonele de protectie 
sanitara pentru aceste obiective. 

Pe terenul administrativ al comunei se afla doua protejate Natura 2000. Este vorba despre Aria 
Dealul Ciocas – Dealul Vitelului, ROSCI 0056, cu o suprafata pe teritoriul comunei de 
7843363,16 mp ( 7,84 km2 ) si Muntii Modoc – Baraolt – ROSPA 0082, cu o suprafata pe 
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teritoriul comunei de 43555261,39 mp ( 43.56 km2 ). Toate aceste arii se desfasoara in 
extravilanele satelor, cu exceptia localitatii Hetea case se afla in interiorul ariei ROSPA 0082, in 
intregime. 

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din: 

o Arii Speciale de Conservare(SAC), constituite conform Directivei Habitate, pentru 
protejarea tipurilor de habitate şi a speciilor de floră şi faună.  

În România, a fost aprobată la nivel naţional prin OM nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, lista Siturilor de Importanţă comunitară – 
SCI, care în urma validării de către Comisia Europeană vor deveni SAC - uri. 

o Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), constituite conform Directivei Păsări, 
pentru protejarea păsărilor sălbatice, au fost declarate la nivel naţional prin HG nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România  

Cele două Directive europene în baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, sunt 
transpuse în România prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pe lângă actele normative menţionate anterior, există şi o legislaţie conexă, prin intermediul 
căreia se creează un cadru adecvat pentru conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună 
sălbatică. 

Scopul reţelei ecologice Natura 2000 este reprezentat de protecţia şi conservarea pe termen 
lung a celor mai valoroase specii şi habitate de interes european, iar obiectivul constă în 
identificarea acestor specii şi habitate. 
Explicarea conceptului Natura 2000 s-a dovedit a fi un element esential pentru implementarea 
retelei in Europa. Conservarea biodiversitatii nu este viabila daca conduce la restrictii in cazul 
utilizarii terenurilor sau la schimbari in modul de viata al oamenilor. De asemenea, daca 
restrictiile nu sunt insotite de scheme de compensare a pagubelor, rezultatul final va fi 
respingerea actiunilor de conservare a biodiversitatii. 
Se vor materializa pe teren, prin delimitare pe drumurile publice si inscriptionare ariile naturale 
protejate, pentru informarea cetatenilor asupra permisiunilor si interdictiilor privitoare la aceste 
arii. 
 
SITUL NATURA 2000  DEALUL CIOCAS – DEALUL VITELULUI : 
Suprafata totala = 917 ha, din care 90 % pe teritoril judetului Covasna, 10 % pe teritoriul 
judetului Brasov. 
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Coordonete : Longitudine N 45º 46' 22''; Latitudine E 25º 41' 16'' 
Custodele ariei : Consiliul Judetean Covasna 
Situl Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului constituie un sit important deoarece aici sunt numeroase 
specii de stepă , într-o regiune de dealuri înalte și muntoase. 
Dealul Ciocas - Dealul Vitelului este o rezervatie naturala de tip floristic, faunistic si peisagistic. 
 
Rezervatia naturala a fost declarata arie protejata prin Hotararea de Guvern Nr.2.151 din 30 
noiembrie 2004 (hotarare privind instituirea de arie naturala protejata pentru noi zone) si 
reprezinta o zona de deal si de munte, acoperita cu vegetatie forestiera, pajisti si pasuni, in partea 
nord-estica, estica si sud-estica a satului Ariusd si se intinde pe o suprafata de 917 hectare. 
 
Flora rezervatiei este alcatuita din arbori si arbusti cu specii de: fag (Fagus sylvatica), stejar 
(Quercur robur), mesteacan (Betula), frasin (Fraxinus), tei (Tilia), alun (Corylus avellana), 
paducel (Crataegus monogyna), afin (Vaccinum myrtillus L.), soc negru (Sambucus nigra), mur 
(Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus), maces (Rosa canina), merisor (Vaccinium vitis-idaea), 
migdal pitic (Amygdalus nana), prunus (Prunus tenella) sau barcoace (Cotoneaster integerrimus). 
 
La nivelul ierburilor, pe pajistile si fanetele ariei naturale sunt intalnite mai multe specii 
floristice, printre care: stanjenelul salbatic (Iris aphylla ssp. hungarica, specie protejata prin 
acceasi Directiva a Consiliului European - 92/43/CE din 21 mai 1992 - anexa I-a, cunoscut si sub 
denumirea populara de stanjenel de stepa), ciurul zanelor (Carlina acaulis), diditei (Pulsatilla 
montana), ruscuta de primavara (Adonis vernalis), coada soricelului (Achillea setacea), gascarita 
(Arabis hirsuta), asparagus (Asparagus officinalis), prazul-cu-cap-rotund (Allium 
sphaerocephalon), flamanzica (Draba nemorosa), garoafa (Dianthus giganteus), frasinel 
(Dictamnus albus), alior (Euphorbia cyparissias), iris (Iris aphylla), colilie (Stipa pulcherrima), 
cimbrisor (cu specii de Thymus comosus si Thymus glabrescens ssp. glabrescens) 
 
Fauna este reprezentata de mai multe specii de mamifere, pasari, reptile, amfibieni si insecte; 
dintre care unele protejate prin Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 
(privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica) sau aflate pe 
lista rosie a IUCN. 
 
Planul de management al ariei poate fi consultat la adresa :  
 
http://www.natcov.ro/userfiles/file/PDF/PM_DealulCiocas_V10.pdf 
  

SITUL NATURA 2000  MUNTII BODOC - BARAOLT : 

Suprafata totala a sitului = 56.657 ha 
Coordonate : Longitudine N 45º 56' 30''; Latitudine E 25º 45' 26'' 
Custodele ariei ; Consiliul Judetean Covasna 
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Situl cuprinde în întregime munții Baraolt și parțial munții Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70% din 
suprafața sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilității reduse în 
zona munților Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe 
teritoriul sitului sunt afluenți ai râului Olt. 
 
Clasele de habitate sunt reprezentate de culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri 
de foioase, păduri de amestec, habitate de păduri (păduri în tranziție). 
Este o zonă cu munți de altitudine joasă, fiind acoperiti cu păduri mari de foioase, predominant 
fag. Cei doi munți sunt despărțiți de râul Olt. Aria cuprinde pășuni și fânețe care alternează cu 
păduri de foioase, oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea păsărilor răpitoare și berzei 
negre, precum si  pentru specii caracteristice pădurilor de fag 
 
Planul de management al ariei poate fi consultat la adresa :  
 
http://natura2000.mmediu.ro/site/284/rospa0082.html 
 
Vulnerabilitatile ariilor naturale protejate: 
 
Vulnerabilitatile si pericolele care caracterizeaza aceste arii sunt : defrișările, tăierile ras și 
lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari; tăierile selective ale 
arborilor în vârstă; adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci ; turismul necontrolat ; 
amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate; vânătoarea în timpul 
cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci; vânătoarea în zona locurilor de 
cuibărire a speciilor periclitate; braconajul ; practicarea sporturilor extreme ; distrugerea 
cuiburilor, a pontei sau a puilor; deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului; prinderea păsărilor cu 
capcane; împăduririle zonelor naturale sau seminaturale;  electrocutarea  pasarilor și coliziunea 
în linii electrice; intensificarea agriculturii ; schimbarea habitatului semi-natural; cositul în 
perioada de cuibărire; cositul prea timpuriu ; arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor). 
 
Organizarea de spatii verzi  pe intreg teritoriul intravilanului, prevazuta in Planul Urbanistic 
General are in vedere amenajarea de nivele succesive de vegetatie, partere cu plante cultivate sau 
plante perene, nivele intermediare cu arbusti si arbori pitici si nivele inalte cu arbori cu vegetatia 
bogata si radacini puternic ramificate pentru ancorarea in sol, paravane in calea curentilor de aer 
si impotriva inzapezirilor abundente. 
Pastrarea partiala a spatiilor ocupate de vegetatie spontana in intravilan va avea drept urmare 
prezervarea ecosistemelor existente in momentul de fata. 
 
Protejarea cadrului construit : 
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Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri semnificative pentru 
istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală. Regimul de monument istoric este conferit 
prin clasarea acestor bunuri imobile în Lista Monumentelor Istorice (Legea nr. 422/2001). 

 
In vederea asigurarii protectiei monumentelor istorice si a obiectivelor valoroase s-a 

intocmit studiu de fundamentare de specialitate care prevede urmatoarele : 
 

 

I.  NOTĂ METODICĂ GENERALĂ 

1.  Descrierea obiecivelor și limitele studiului 

Scopul prezentului studiu este fundamentarea propunerilor de dezvoltare ale Planului Urbanistic 
General al comunei Vâlvele şi ale regulamentului urbanistic local în vederea păstrării şi punerii 
în valoare a valorilor de patrimoniu construit existente în comună.   

Studiul urmăreşte următoarele obiective: 

− cercetarea evoluției istorice a teritoriului studiat și evidențierea caracteristicilor evolutive 
ale acestuia 

− evidenţierea şi inventarierea elementelor valoroase din punct de vedere istoric, urbanistic 
şi arhitectural în localitățile comunei  

− stabilirea măsurilor necesare de conservare, protejare și punere în valoare a 
componentelor patrimoniului identificat pe teritoriul studiat și delimitarea zonelor de 
protecţie a monumentelor clasate sau a onor obiective cu valoare de patrimoniu construit  

− propunere de reglementări pentru zone construite protejate, reglementări care vizează 
păstrarea caracterului specific al localităţii, posibilitatea dezvoltării fără alterarea 
elementelor caraceristice valoroase   

2.  Descrierea metodei și direcțiilor de cercetare 

Criteriile după care s-a făcut analiza situației existente sunt următoarele: 

- Cadrul natural – relieful, hidrografia, vegetația, zone naturale protejate, relația sit - 
configurație urbană; 

- Încadrarea în teritoriu – căi de comunicație, limita intravilanului; 

- Organizarea funcțională: funcțiuni tradiționale, disfuncționalități, dotări  

- Valoarea istorică: date semnificative privind constituirea localităților, evoluția în timp, 
densitatea elementelor de patrimoniu, valori locale, toponimie; 

- Valoare urbanistică: relații cu situl, relații în localitate, parcelar, rețele stradale, volume 
construite, regimuri de înălțime, dominante, aliniamente  

- Valoare arhitecturală: încadrarea stilistică, valoare estetică, compoziții volumetrice și 
spațiale, sisteme constructive, materiale, finisaje; 

- Vizualitate: câmp vizual, perspective valoroase, puncte de belvedere;  
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Baza legislativă a studiului 

La baza întocmirii studiului au stat următoarele acte normative:  

Legi: 

- Legea 422-2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, 
republicată 

- Legea 350-2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificăriule şi 
completările ulterioare, republicată 

- Legea 50-1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 
ulterioare, republicată 

- Legea 287-2009 privind Codul civil, republicată  - capitolul I, secţiunea 1: Despre 
distincţia bunurilor art. 537: bunurile imobile 

- Legea nr. 215-2001 privind administraţia publică locală  

Hotărâri ale Guvernului: 

- Hotărârea Guvernului nr. 525-1996 privind aprobarea Regulamentului general de 
urbansim, republicată 

Ordine ministeriale: 

- Ordin al Ministrului Culturii nr. 2260 din 2008 privind aprobarea Normelor metodologice 
de clasare şi inventariere a monumentelor istorice  

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562 din 2003 pentru 
aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) – Anexa 1 și 2 
privind structura generală a studiului de fundamentare pentru PUG 

Reglementări ale Ministrului Culturii: 

- Cadru – conţinut minim al documentaţiilor elaborate în cadrul PUG, în vederea obţinerii 
avizului Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice 

- Metodologie de delimitare a zonelor de protecţie a monumentelor istorice 

3.  Evidențierea surselor documentare, iconografice, cartografice 

- harta iosefină (prima ridicare topografică austriacă)  1763-1787 – pentru Transilvania  
1769-1773 

- harta franciscană (a doua ridicare topografică austriacă)  1806-1869 – pt. Transilvania  
1853-1858, 1869-1870 

- cea de-a treia ridicare topografică austriacă  1869-1873 

- harta Hungarian Kingdom  1869-1887 

- planurile cadastrale ale localităților  

- colecții de cărți poștale și fotografii de arhivă 
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- ortofotouri ANCPI INIS 

4.  Prezentarea echipei de cercetare după specialitate 

Studiul de față, Studiul de fundamentare istorico-arhitectural pentru comuna Vâlcele, a fost 
întocmit de firma Fekete Márta BIA din Sfântu Gheorghe, specialist MCC arh. Fekete Márta, în 
colaborare cu arhitecții Kiss Lóránd, Máté Ágnes, Török Áron și Varga Erika. 

În paralel cu acest studiu s-a întocmit Studiul arheologic – comuna Vâlcele de către Muzeul 
Național al Carpaților Orientali din Sfântu Gheorghe, arheologul Dan Ștefan. 

 

II.  ANALIZA  EVOLUȚIEI  ȘI CARACTARISTICILOR  TERITORIULUI  

Date geografice ale comunei Vâlcele 
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Teritoriul administrativ al comunei Vâlcele se află la poalele sud-estice ale Munților Baraolt, cu 
culm de cotă 850-950, și pe prelungirea către nord a Depresiunii Bârsei, reprezentată de 
terenurile mai joase, de cotă 500-550. 

Acest teritoriu la partea sud-vestică și sudică este delimitat de cotitura râului Olt, la partea estică 
de capătul sudic al culmii centrale a Munților Baraolt și la nord de cumpăna apelor pârurilor 
Vâlcele și Arcuș.  

Între aceste limite cuprinde bazinele hidrografice ale pârâului Vâlcele și a pârâurilor Retkes, 
Csókás și Tyiszk (Piscului). 

Marea parte a teritoriului administrativ este ocupată de păduri și fânețe (cca 70 %). Terenurile 
arabile se află pe fâșia din partea sud-estică a teritoriului administrativ, care se intinde pe partea 
dreapta a râului Olt, zonă care se lărgește în dreptul localității Araci. 

Prin satele Vâlcele și Araci trece drumul național DN13E, care se racordează la DN13 în 
localitatea Feldioara și la DN12 în municipiul Sfântu Gheorghe.  

La satul Ariușd se ajunge prin drumul comunal DC33A, care se racordează la DJ103 (drumul 
spre satul Bod) la partea sudică a satului Araci. 

La satul Hetea se ajunge prin drumul comunal DC33B, care se racordează la DN13E pe 
segmentul de extravilan al acestuia dintre satul Vâlcele și Araci. 

1.  ISTORICUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV ȘI  
     AL LOCALITĂȚILOR COMPONENTE  

Teritoriul administrativ al comunei Vâlcele de-a lungul epocilor istorice a făcut parte din 
următoarele unități administrative 

- 1400-1876 – comitatul Alb Superior (Felsőfehér megye) 

- 1876-1920 – comitatul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1920-1941 – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1941-1945 – județul Brașov – plasa Brașov (Araci, Ariușd și Hetea) 
        – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe (Vâlcele) 

- 1945-1950 – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1950-1952 – regiunea Stalin – raionul Sfântu Gheorghe 

- 1956-1968 – regiunea Brașov – raionul Sfântu Gheorghe 

Începând din anul 1968 face parte din judeţul Covasna pe baza Legii 2 din 1968. 

ARACI 

Prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1332, când este amintit în registrele 
dărilor papale cu denumirea de „Aruapotok, Arnapotok”.   
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Satul s-a format în epoca medievală timpurie prin stabilirea unei populații de colonizatori sași și 
a devenit mai târziu în mare parte domeniul familiei  Gereb, familie ridicată din rândul sătenilor 
Geréb din localitate sau din satul alăturat Bod.  

Până în secolul al XVI-lea locuitorii satului erau sași. După reforma religioasă structura etnică a 
populației s-a schimbat prin formarea unor comunități de țărani român și maghiari cu statut de 
iobagi și jeleri, dependenți de câțiva familii de nobili. 

În registrele din anul 1721 sunt consemnate 42 de familii în localitate, dintre care 25 familii de 
iobagi și 17 familii de jeleri. În registrele din anul 1750 sunt amintite 66 de gospodării, iar în 
anul 1787 sunt consemnate 142 de familii.  

Evoluția numărului total de locuitori ai satului începând din mijlocul secolului al XIX-lea  

- în anul 1850 - 1091 locuitori  

- în anul 1880 - 1126 locuitori  

- în anul 1910 - 1523 locuitori  

- în anul 1930 - 1528 locuitori  

- în anul 1941 - 1426 locuitori  

- în anul 1956 - 1310 locuitori 

- în anul 1966 - 1154 locuitori 

- în anul 1992 - 1373 locuitori 

- în anul 2002 - 1750 locuitori 

- în anul 2011 - 2196 locuitori 

Numărul total de locuitori din perioada 1786-1930 cuprinde și locuitorii din Hetea, care a 
aparținut atunci de satul Araci. 

Dacă se ia în considerare faptul că localitatea Hetea s-a despărțit de satul Araci în anul 1940 și 
atunci a avut o populație de 259 locuitori, se obsearvă la Araci o creștere aproape constantă a 
populației, cu excepția perioadei 1956-1966. În prezent s-a dublat numărul populației față de 
numărul din anul 1850.  

ARIUȘD 

Prima atestare scrisă a satului datează din anul 1468, când este amintit ca parte a satului Araci. În 
anul 1520 este amintit cu numele Erewsd. 

În registrele din anul 1721 sunt consemnate 17 de familii în localitate, dintre care 9 familii de 
iobagi, 7 familii de jeleri și o familie de noi veniți. În registrele din anul 1750 sunt amintite 30 de 
familii, iar în anul 1787 sunt consemnate 52 de familii. 

Evoluția numărului total de locuitori ai satului începând din mijlocul secolului al XIX-lea: 

- în anul 1850 - 341 locuitori 

- în anul 1880 - 361 locuitori 
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- în anul 1910 - 481 locuitori 

- în anul 1930 - 584 locuitori 

- în anul 1941 - 1426 locuitori 

- în anul 1956 - 586 locuitori 

- în anul 1966 - 553 locuitori 

- în anul 1992 - 498 locuitori 

- în anul 2002 - 514 locuitori 

- în anul 2011 - 529 locuitori 

Se obsearvă o creștere constantă a populației până la mijlocul secolului al XX-lea, urmată de o 
descreștere în perioada 1956-1992 și o relativă stagnare în perioada următoare.  

HETEA 

Prima atestare documentară a numelui „Hethe” este din 1571. Însă nu avem date despre apariția 
cătunului. Pe harta iosefină (1763-1787) și pe harta franciscană (1853-1858, 1869-1870) nu 
apare ca localitate, dar cauza acesteia poate să fie mărimea foarte mică a cătunului. 

Pe harta Hungarian Kingdom, întocmit între anii 1869-1887, apare localitatea Hetea cu cca. 11 
gospodării și la distanța de 0,7 km apare localitatea Hetea Nouă cu cca. 7 gospodării. 

Până anul 1940 a făcut parte din satul Araci.  

Evoluția numărului total de locuitori ai satului începând din primii ani ai sec. al XX-lea: 

- în anul 1910 - 197 locuitori  

- în anul 1941 - 259 locuitori 

- în anul 1956 - 312 locuitori 

- în anul 1966 - 327 locuitori 

- în anul 1992 - 168 locuitori 

- în anul 2002 - 281 locuitori 

- în anul 2011 - 403 locuitori 

Se obsearvă la Hetea o creștere aproape constantă a populației, cu excepția perioadei 1956-1992. 
În prezent s-a dublat numărul populației față de numărul din anul 1910.  

VÂLCELE 

Prima atestare documentară a localității este în anul 1787, cu ocazia conscripțiilor domeniului lui 
Nemes Ferenc. 

În a doua parte a secolului al XVIII-lea s-au stabilit jeleri români în apropierea fântânii de apă 
minerală. Între anii 1770-1780 a început dezvoltarea satului și tot atunci a început dezvoltarea 
stațiunii balneare. 

În anul 1787 sunt consemnate 7 de familii.  
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Evoluția numărului total de locuitori ai satului începând din mijlocul secolului al XIX-lea 

- în anul 1850 -   534 locuitori  

- în anul 1880 -   676 locuitori  

- în anul 1910 -   765 locuitori  

- în anul 1930 -   729 locuitori  

- în anul 1941 -   709 locuitori 

- în anul 1956 - 1394 locuitori 

- în anul 1966 - 1224 locuitori 

- în anul 1992 -   988 locuitori 

- în anul 2002 - 1153 locuitori 

- în anul 2011 - 1347 locuitori 

Creștere mai însemnată a populației se constată în prima jumătate a secolului al XIX-lea, urmată 
cu o creștere mai lentă pînă la începutul secolului al XX-lea. Această creștere oglindește 
dezvoltarea localității datorită devenirii stațiunii balneare Vâlcele unul dintre cele mai însemnate 
stațiuni balneare din Transilvania, fiind considerat de unii ca aflându-se pe locul al doilea după 
Borsec.  

În secolul al XX-lea sunt oscilații importante. Se constată o descreștere lentă în prima jumătate a 
secolului. În anii `50 au fost stabiliți în localitate un număr de cca 420 de refugiați din Grecia. 
Totodată localitatea Hetea a fost adosată ca localitate dependentă la satul Vâlcele.  

La recensământul din 1992 localitatea Hetea apare din nou ca localitate independentă, ceea ce 
explică reducerea numărului locuitorilor la aceea dată.  

Ultima perioadă se caracterizează printr-o creștere accentuată a populației datorită creșterii 
însemnate a populației de etnie rromă.  

În prezent numărul populației a crescut cu un procent de 150 % față de numărul din anul 1850.  

2.  EVENIMENTE ISTORICE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

Teritoriul comunei Vâlcele, ca zonă aflată între Țara Bârsei și scaunul Trei Scaune,   
evenimentele istorice ale comunei se leagă de evenimentele istorice ale acestor zonei mai largi. 
Astfel în ervul mediu zona a suferit de repetatele încursiuni tătare și turcești, precum de 
implicațiile diferitelor evenimente politice ale Principatului Transilvaniei.  

3.  PREZENȚE ARHEOLOGICE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

Situri cuprinse în Lista monumentelor istorice 

- Situl arheologic „Dealul Tyiszk”  CV-I-s-A-13036    Eneolitic, cultura Cucuteni-Ariușd 

 - Situl arheologic Dealul „Csókás”  CV-I-s-A-13037   cu componentele: 

- Fortificație   CV-I-m-A-13037.01      sec. XII-XIII, epoca medievală   
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- Așezare   CV-I-m-A-13037.02     Hallstatt 

Alte situri arheologice cuprinse Repertoriul arheologic național: 

ARACI 

- Situl arheologic de la Araci - Coasta lui Ciulac - eneolitic,   cod RAN: 64951.01 
epoca bronzului timpuriu 

- Aşezarea Cucuteni-Ariuşd de la Araci – Păduros – eneolitic  cod RAN: 64951.02 

- Necropola Schneckenberg de la Araci - Vápa Lorham - epoca  cod RAN: 64951.03 
bronzului timpuriu  

- Aşezarea Cucuteni de la Araci - în Hater – eneolitic    cod RAN: 64951.04 

- Aşezarea neolitică de la Araci - Lunca Sălciilor – neolitic   cod RAN:  64951.05 

ARIUȘD 

- Situl arheologic de la Ariuşd - neolitic, epoca romană   cod RAN: 64960.03 

- Aşezarea eneolitică de la Ariuşd – Lenkert - eneolitic   cod RAN: 64960.04 

- Situl arheologic de la Ariuşd – Vecer - epoca bronzului   cod RAN: 64960.05 

- Situl arheologic de la Ariuşd - Valea Cetăţii - epoca bronzului cod RAN: 64960.06 
târziu, Hallstatt timpuriu  

VÂLCELE 

- Situl arheologic de la Ariuşd – Vereskút, pe malul stâng al  cod RAN: 64988.01 
pârâului Simeria - neolitic, Latène / sec. I î.Hr. - I d.Hr.  

4.  EVOLUȚIA STATUTULUI  ADMINISTRATIV,  
     FUNCȚIONAL  AL LOCALITĂȚILOR 

Localitățile comunei au avut statuturi administrative diferite în cursul timpului. Până în anul 
1876 toate au aparținut de comitatul Alb Superior și erau localități de tip iobăgești, înfințate pe 
terenuri nobiliare. În anul 1876 au fost adosate la comitatul Trei Scaune.  

Localitatea Araci era un sat independent, la care aparținea la început și localitatea Ariușd până în 
secolul al XVI-lea și localitatea Hetea până anul 1940. 

Localitatea Vâlcele deasemenea a apărut pe terenuri aparținătoare satului Araci și a devenit 
îndependentă la începutul secolului al XIX-lea.  

Localitatea Hetea a apaținut de satul Araci până anul 1940. O perioadă a fost sat independent și 
apoi a aparținut la satul Vâlcele. Actualmente este din nou sat independent. 

După reorganizarea administrativă din 1968 s-a format comuna Vâlcele cu reședință în satul 
Araci și având satele aparținătoare de comună: Ariușd, Hetea și Vâlcele. 
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5.  EVOLUȚIA STRUCTURII ETNICE ȘI APARTANENȚEI  
     RELIGIOASE A POPULAȚIEI 

5.1.  EVOLUȚIA STRUCTURII ETNICE A POPULAȚIEI  

ARACI 

în anul    1850  1930  1966  1992  2002  

români      513    658       487    964    650 
maghiari     510    698    656    406    328 
germani         -        2        2        3        3 
rromi        68    165        9        -    767 
alte naț. sau cu naț. nedeclarată     -        5          -        -        2 

total    1091  1528  1154  1373  1750 

ARIUȘD 

în anul    1850  1930  1966  1992  2002  

români      184    276       250    315    216 
maghiari     152    308    301    172    152 
germani         -        -        -         1        1 
rromi          5        -        -      10    145 
ucrani              1        -        - 
alte naț. sau cu naț. nedeclarată     -        -          1        -        - 

total      341    584    553    498    514 

HETEA 

în anul        1966  1992  2002  

români             166    159        9 
maghiari               1        9        - 
german             -        -        1 
rromi              160        -    271 
total          327    168    281 

VÂLCELE 

în anul    1850  1930  1966  1992  2002  

români      475    604       700    573    482 
maghiari         9      67    115      62      72 
germani         -        2        1        -        3 
evrei          -        3        -        -        - 
rromi        50      53        -    350    595 
greci          -        -    408        3        1 

total      534    729  1224    988  1153 
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Cifrele statistice în cazul satelor comunei Vâlcele nu reflectă exact apartanența etnică a 
populației, având în vedere că majoritatea populației de rromi din aceaste localități la 
recensământe (mai ales la cele din anii 1966 și 1992) s-au declarat de etnie română. 
Recensământul din anul 2002 reflectă date reale sau aproape de realitate în ceea ce privește 
apartanența etnică a populației de rromi. 

În aceste sate numărul populației de etnie rromă este în creștere. În satul Hetea procentul acestora 
este de 96 %, iar în satul Vâlcele este de 52 %. Aceste procente în continuă creștere arată și 
deosebita gravitate a problemelor sociale ale satelor din comună. 

5.2.  EVOLUȚIA APARTANENȚEI RELIGIOASE A POPULAȚIEI  

ARACI 

în anul    1850  1930   1992  2002 

ortodocși     575    819    802  1097 
greco-catolici         -        3        -        1 
romano-catolici      15      11       20      29 
reformați     501    686    377    284 
evanghelici         -        3        1         3 
unitarieni         -        6        2         5 
izraeliți         -        -         -        - 
penticostali         -        -    123    299 
alte            -        -      48      32 

total    1091  1528  1373  1750 

ARIUȘD 

în anul    1850  1930   1992  2002 

ortodocși     189    274    289    355 
romano-catolici        -        2         4        3 
reformați     152    305    166    148 
evanghelici         -        3        1         - 
penticostali         -        -      38        4 
alte            -        -        -        4 

total      341    584    498    514 

 

HETEA 

în anul        1992  2002 

ortodocși               93    199 
romano-catolici                     1        - 
reformați             7        -  
unitarieni                        1         - 
penticostali                      66      82 
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total          168    281 

VÂLCELE 

în anul    1850  1930   1992  2002 

ortodocși     489    651    661    763 
greco-catolici         -        3        1        - 
romano-catolici      27      23       37      37 
reformați       14      42      22      28 
evanghelici         -        5        1         2 
unitarieni         4        1        2         6 
izraeliți         -        4         -        - 
baptiști                    1        -  
penticostali         -        -    149    170 
alte            -        -    114(a)     147(b) 

total      534    729    988  1153 

(a)  dintre alte religii 76 erau adventiști 
(b)  dintre alte religii 88 erau adventiști  

Religia penticostală a început să se răspundească în localitate începând din anul 1950. 

6.  EVOLUȚIA OCUPAȚIILOR POPULAȚIEI;  
     OCUPAȚII TRADIȚIONALE PERSISTENTE 

Ocupația de bază a populației până în vremuri mai recente a fost agricultura și păduritul. Zonele 
mai de șes din partea sud-vestică a teritoriului administrativ au oferit condiții prielnice pentru 
cultivarea plantelor. În evul mediu și până în anul 1853 suprafețele de pământuri agricole nu era 
în proprietatea locuitorilor majoritari cu statut de iobagi sau jeleri din sate. Aceștia aveau terenuri 
numai în folosință. 

Creșterea animalelor a fost favorizată de condițiile naturale existente: cantitatea mare de pășuni 
și fânețe la poalele Munților Bodoc.  

Un element specific pentru localitatea Araci este faptul, ca fiind un sat de iobagi, au apărut în sat 
meseriași cu statut de iobag. Astfel în anul 1820 s-au consemnat în localitate 15 meseriași de 
acest tip: 4 cizmari, 2 cojocari, 3 croitori, 2 fierari, 3 rotari și 1 tâmplar. 

În ultimile decenii ale secolului trecut foarte mulți locuitori din sat au făcut navetă la Sfântu 
Gheorghe și Brașov lucrând în fabricile și uzinele de acolo. În ultima perioadă, după primirea 
înapoi a pământurilor și reducerea locurilor de muncă din orașe, s-a redus și naveta.  

La Ariușd suprafața terenurilor favorabile cultivării plantelor era mică față de numărul populației 
Mai mulți locuitori din Ariușd din cauza lipsei de suprafețe agricole suficiente au fost nevoiți să 
lucreze în alte sate ca muncitori agricoli sau muncitori la Fabrica de zahăr din satul vecin Bod și 
în uzinele din Brașov. 
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La Vâlcele suprafața de teren prielnică pentru creșterea plantelor era și mai mică, localitatea fiind 
așezată într-o vale relativ strâmtă. În secolul al XIX-lea, odată cu dezvoltarea intensivă a stațiunii 
balneare, o parte dintre locuitori s-a adaptat cerințelor acesteia: se ocupau de primirea de 
musafiri și s-au dezvoltat meserii legate de servirea vizitatorilor stațiunii. 

În satele Araci și Vâlcele existau un număr mare de meșteșugari, mai puțini erau în Ariușd. 
Astfel la sfârșitul secolului al XIX-lea în cele trei sate au fost consemnați următoarele 
meșteșuguri și ocupații similare: 

           Araci       Ariușd      Vâlcele  

Birjar     -  -  8 
Brutar     -  -  1 
Cârciumar    2  2  4 
Ceasornicar    -  -  1 
Cofetar    -  -  1 
Comerciant    2  -  5  
Croitor     -  -  2 
Fierar     2  1  2 
Frizer/coafor     -  -  1 
Măcelar    2  -  2 
Morar     3  -  1 
Pantofar    -  -  4 
Proprietar de mașină de treierat 2  1  -  
Proprietar de restaurant/hotel  -  -  4 
Tâmplar    1  -  -  

Total              14             4           36 

Tot la sfârșitul secolului al XIX-lea la Araci a existat o fabrică de spirt, în proprietatea lui Bartha 
Imre și asociații. 

Ca ocupații tradiționale este de amintit că la Araci și Ariușd la mijlocul și a doua parte a 
secolului al XX-lea foarte multe femei s-au ocupat de broderie, reînviind celebrele cusături în 
cruce de la Araci. 

La Hetea există o situație aparte. Aici la început s-au stabilit câteva familii de români care se 
ocupau de agricultură. Datorită condiților de trai destul de grele mare parte a populației de etnie 
română s-a mutat din sat. 

Pe terenuri de pășune, care actualmente se află în proprietatea comunei Vâlcele, s-au stabilit în 
cursul secolului al XX-lea mai multe familii de rromi și până în prezent a devenit o colonie cu o 
populație de 400 de rromi. Majoritatea acestei populații trăiește în condiții foarte mizere din 
alocații de copii. Unii se ocupă de executarea de obiecte casnice din nuiele: coșuri, mături și în 
sezonul de vară de culegerea de fructe de pădure și ciuperci.  

 

7.  EVOLUȚIA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ȘI A INTRAVILANULUI 
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Date importante despre evoluția teritoriului administrativ și a intravilanului ne furnizează în 
primul rând primele două ridicări topografice austriece și o ridicare topografică din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. 

- harta iosefină (prima ridicare topografică austriacă)  1763-1787 – pentru Transilvania  
1769-1773 

- harta franciscană (a doua ridicare topografică austriacă)  1806-1869 – pt. Transilvania  
1853-1858, 1869-1870 

- harta Hungarian Kingdom  1869-1887 

- hărți mai recente și ortofotouri din aultimul deceniu  

Analizând teritoriul administrativ actual al comunei Vâlcele proiectat pe harta iozefină se 
poate observa odiferență semnificativă în ceea ce privește folosința terenurilor din extravilan.  

În această perioadă de cca 250 de ani, petrecuți de la realizarea acestor hărți, s-a diminuat 
suprafața pădurilor, locul acestora fiind ocupat parțial de pășuni și fânețe, o consecință a 
intervenției omului în cadrul natural, datorată ocupației de bază: creșterea animalelor.  

În ceea ce privește intravilanul satelor, pe baza hărţii iosefine se pot identifica zonele cele mai 
vechi ale localităților, respectiv comparând cu planșa din harta Hungarian Kingdom  1869-1887 
și ortofotourile actuale se poate vedea direcția de dezvoltare a intravilanurilor. 

La Araci zona cea mai veche reprezintă intersecția celor trei străzi principale: spre Vâlcele strada 
principală, spre Hăghig strada Mare și spre Bod strada Bodului, cu zona bisericii reformate și  un 
tronson de circa 450 m din strada Mare.  

La partea nordică a localității pe valea pârâului Vâlcele acum două secole și jumătate erau numai 
câteva grupuri mici, răzlețe de gospodării. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea satul nu a avut o 
extindere considerabilă, ci doar o aglomerarea a zonei centrale.  

În a doua jumătate a secolului al XX-lea au apărut câteva străzi noi, dintre care mai însemnate 
sunt strada După Grădini, cele două străzi de-a lungul pârâului Vâlcele, la est de strada 
Principală. Deasemenea de-a lungul drumului spre Vâlcele s-au înmulțit gospodăriile, formând 
fronturi de case mai mult sau mai puțini închegate. 

Cea mai însemnată extindere a intravilanului se constată la sfârșitul secolului al XX-lea și 
începutul secolului al XXI-lea, când au apărut două cartiere locuite de populația rromă, sub 
poalele dealului Bisericii reformate, un cartier la partea nordică a dealului, la nord de drumul 
denumit „Székelút" şi cealălalt cartier la partea sudică a dealului pe locul denumit „Lucernás”, 
adică pământuri cu lucernă.  

La Ariușd zona cea mai veche este segmentul străzii Tyiszk dintre biserica reformată și cimitirul 
ortodox, cu câteva case aflate în apropierea intersecției acestei străzi cu strada spre Araci și 
strada Bodului. În cursul secolului al XIX-lea satul s-a dezvoltat mai mult spre direcția sudică, 
de-alungul străzii Bodului și mai puțin de-a lungul străzii spre Araci.  

Intravilanul satului Ariușd a avut dezvoltarea cea mai însemnată în prima parte a secolului al 
XX-lea. În această perioadă satul s-a extins de-a lungul celor trei străzi principale 
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Zona de extindere de-a lungul străzii spre Araci, fiind construită relativ mai recent, poartă și 
acum denumira tradițională de „Puszta”, adică loc pustiu, fără case.  

Tot în prima parte a secolului al XX-lea au apărut pe partea sud-vestică a localității, pe partea 
dreaptă a pârâului Tyiszk, o zonă mai compactă, compusă din câteva străzi. Denumirea 
tradițională a acestei zone este Tabaliș sau „Rét”. Această a doua denumire în limba maghiară 
înseamnă fâneață, ceea ce denotă faptul că în memoria colectivă s-a păstrat amintirea de zonă 
neconstruită a satului. 

Pe partea sudică a satului, constituind un trup al intravilanului, se găsește zona denumită 
„Döllő”, unde primele case au apărut tot în această perioadă. 

Față de situația intravilanului existent în anii `80 ai secolului trecut, până în prezent extindere s-a 
făcut numai la capătul străzii Tyiszk, unde au fost construite mai multe case noi de către 
populația rromă din localitate. 

La Hetea la sfârșuitul secolului al XIX-lea existau două grupe mai mici de case. Dintre acestea, 
cea aflată mai aproape de drumul dintre Vâlcele și Araci (1,4 km) a avut denumirea de Hetea și a 
doua  (aflată la distanța 1 km de prima) avea denumirea de Hetea Nouă.  

În cursul secolului al XX-lea la sud de grupul de case din Hetea Nouă s-a format colonia 
populației de etnie rromă, care se intinde actualmente pe o suprafață de cca 8 ha.  

La Vâlcele zona cea mai veche a satului este pe strada care urcă de la strada Principală pe valea 
pârâului Șipoș. Aici pe harta iosefină sunt notate câteva case cu denumirea de „Calibaschen Elly 
Pottok”. 

În cursul secolului al XIX-lea localitatea a avut dezvoltarea cea mai intensă datorită izvoarelor 
minerale tămăuditoare, care au început să fie tot mai mult cunoscute și peste hotare. În această 
perioadă în zona centrală a localității au fost construite foarte multe vile cu arhitectură specifică 
de stațiune balneară, precum și alte dotări prin care această zonă a devenit o satațiune balneară. 
Stațiunea, care se extindea de la actuala clădire a școlii până la zona bisericii ortodoxe, a primit 
un caracter aparte de restul localității, care și-a păstrat caracterul rural.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea satul se intindea în lungul străzii Principale pe o distanță de 0,5 
km către sud de stațiunea balneară și pe o diststanță de 0,6 km spre nord-est de stațiune, 
cuprinzând și câte un segment de cca 300 m, respectiv 350 m, din străzile paralele cu pârâurile 
Vâlcele și Șipoș. Pe strada Principală (DN13E) existau încă mai multe gospodării răzlețe, fără a 
forma un front continuu de case.  

În prima parte a secolului al XX-lea nu a avut loc extinderi ale intravilanului. În a doua jumătate 
a acestui secol intravilanul s-a extins către sud tot de-a lungul străzii Principale cu gospodării sau 
grupuri de gospodării răzlețe. Pe partea estică a străzii Principale se obsearvă înmulțirea 
gospodăriilor, dar fără a ajunge să formeze front continuu.  

Tot atunci la partea nordică a satului de-a lungul străzii „Székelút” a început să se formeze un 
trup separat de restul satului, care în ultimele decenii ale secolului al XX-lea și la începutul 
secolului al XIX-lea această zonă s-a extins considerabil către nord-vest, formând colonia 
populației de etnie rromă.  
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8.  EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR EDILITARE ȘI URBANISTICE 

În general în satele comunei nu avem date despre reglementări urbanistice de la începutul sau 
prima jumătate a secolului al XX-lea. Cu toate acestea aproape toate casele de locuit construite în 
aceea perioadă, cu excepția caselor coloniilor de rromi din satele Hetea și Vâlcele, respectă 
aceleași reguli de așezare pe parcelă: casele de locuit aliniate la frontul străzii sau retrase cu 3-4 
m de acesta și cu coame perpendiculare pe linia străzii.  

La Vâlcele era o situație mai aparte. Aici au fost întocmite reglementări edilitare la mijlocul 
secolului al XIX-lea, odată cu începerea dezvoltării stațiunii balneare. Direcțiunea stațiunii a 
hotărât demolarea caselor nepotrivite din centru și construirea unor clădiri care să asigure 
aspectul și confortul necesar unei stațiuni balneare. 

Pentru toate satele din comună reglementări edilitare și urbanistice au fost incluse în Planurile 
urbanistice anterioare, dar fără referiri la aspectul păstrării valorilor cadrului construit existent. 

9.  EVOLUȚIA TRAMEI STRADALE ȘI A PARCELARULUI 

La satele Araci, Ariușd și Vâlcele stuctura tramei stradale este definită în general de căile de 
comunicație principale către satele vecine. Și denumirile tradiționale ale străzilor oglindesc acest 
lucru, străzile fiind denumite astfel, de exemplu strada Bodului din Araci și din Ariușd sau strada 
Mare din Araci denumită și strada Hăghigului.  

Despre aspectul parcelarului din a două jumătate a secolului al XIX-lea ne dau informații precise 
planurile cadastrale originale, întocmite în acea perioadă, prezentate în planșele anexe 5÷8 ale 
studiului. 

La Araci intravilanul se extinde de-a lungul drumului care trece prin sat (DN13E) pe o lungime 
de 2,9 km, drumul făcând o cotitură în unghi de 90 de grade în centrul satului. Aici o extindere 
considerabilă de 0,9 km este și de-a lungul drumului către Bod (drumul județean DJ103). Odată 
cu dezvoltarea satului pe partea sud-vestică a apărut strada După grădini, o stradă paralelă cu 
strada Mare și pe partea sud-estică au apărut două străzi noi în zona denumită Lucernás. Aceste 
străzi noi sunt rezultatul unori parcelări din a prima jumătate a secolului al XX-lea și prezintă o 
tramă regulată. 

Pentru satul Araci sunt caracteristice parclele foarte înguste și lungi, cu case aliniate la frontul 
stradal. Un aspect interesant al satului este alinierea șurilor la frontul stradal, șuri așezate 
perpendicular pe linia străzii, pe segmentul unde din cauza reliefului se îngustează foarte mult 
intravilanul, la distanța de cca 400 m de centru. 

La Ariușd intravilanul se extinde de-a lungul drumului comunal DC33A, care traversând 
localitatea face legătura dintre Araci și Bod. Însă aici zona mai veche a satului s-a dezvoltat de-a 
lungul străzii Tyiszk, respectiv drumul care urcă pe Dealul Tyiszk, loc renumit datorită 
săpăturilor arheologice care a scos la iveală așezarea din epoca Eneolitică, de la care a primit 
denumirea cultura Cucuteni-Ariușd.  

În prima jumătate a secolului al XX-lea a apărut, pe partea sud-vestică a satului, zona denumită 
Tabaliș sau „Rét” cu două străzi paralele și două străduțe oblice față de acestea, rezultând o 
tramă stradală relativ regulată. 
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Pentru satul Ariușd deasemenea sunt caracteristice parcelele foarte înguste și lungi, cu case 
aliniate la frontul stradal.  

La Hetea partea mai veghe a satului s-a dezvoltat de-alungul drumului comunal DC33B. Partea 
mai nouă, respectiv colonia populației de etnie rromă are rețea de străzi neregulată. Gospodăriile 
mai veghi au parcele mai compacte, iar la colonia de rromi parcelele nefiind delimitate cu 
garduri rezultă un aspect haotic al zonei. 

Exemplul cel mai caracteristic pentru satul format de-alungul unui drum este satul Vâlcele, care 
se intinde de-a lungul drumului național DN13E pe o lungime de 4,8 km. Față de acest ax există 
o extindere către nord a tramei stradale paralel cu văile pârâurilor Vâlceșe și Șipoș. Strada pe 
lângă pârâul Șipoș urmărește exact linia sinuoasă a pârâului. Strada cealaltă care pornește de 
lângă hotel urcă pe linie dreaptă pe malul drept al pârâului Vâlcele – segmentul mai vech al 
străzii - și mai spre deal apare trama stradală neregulată a coloniei populației de etnie rromă, o 
zonă de locuit apărut relativ recent.  

La Vâlcele lungimea parcelelor este definită și de caracterul foarte strâmpt al văii pârâului 
Vâlcele, mai ales în zona centrală unde parcelele au forme mai compacte. Pe partea sudică, unde 
se lărgește valea pârâului Vâlcele și la partea estică, unde dincolo de cumpăna de ape curge 
pârâul Simeria pe o vale largă, sunt caracteristice parcelele înguste și lungi.    

10.  EVOLUȚIA FONDULUI CONSTRUIT; TIPOLOGIA ȘI  
       CARACTERISTICILE ACESTUIA; AMENAJĂRI 

Evoluția fondului construit este determinat de activitățile economice desfășurate în satele 
comunei, precum și de nivelul de venituri ale locuitorilor, nivel strâns legat de potențialul 
economic actual al satelor. 

Astfel pentru satele Araci, Ariușd și satul Vâlcele, exceptând zona fostei stațiuni balneare, 
această evoluție prezintă caracteristici comune. Majoritatea caselor de locuit datează din prima 
parte a secolului al XX-lea. Dintre acestea foarte puține își păstrează aspectul original, datorită 
intervenților de reabilitare, extindere, dar în general se păstrează volumetria tradițională a caselor 
de locuit cu coama perpendiculară pe linia străzii. 

Casele de locuit construite la mijlocul 
secolului al XX-lea și o mare parte din cele 
construite în a doua jumătate a acestui secol 
se integrează relativ bine în fondul construit 
de dinainte, cu perpetuarea formei tradițio-
nale a fațadelor către stradă cu fronton 
trapezoidal, caracteristică rezultată datorită 
influenței arhitecturii săsești din Țara 
Bârsei. 

Front de stradă din satul Araci 
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Intervențiile de construcții de case noi sau de transformări radicale ale fațadelor la casele 
existente din ultimii 30 de ani în mare parte diminuază valoarea ambientală a fondului construit.  

Din punct de vedere tipologic se poate diferenția 
trei tipuri de bază la casele de locuit:  

- tipul cel mai vchi  - case din bârne de lemn 
cu acoperiș în patru ape, învelitoare din 
șindrilă – foarte puține exemple păstrate 

 

 

Casa nr. 141 din Vâlcele – munument de arhitectură 

 

- case cu fronton trapezoidal, brâu sub fronton acoperit cu țigle, având acoperiș teșit cu 
două ape și învelitoare țigle solzi – relativ multe exemple păstrate 

- case de cărămidă cu acoperiș în patru ape, învelitoare din țigle – relativ multe exemple 
păstrate 

Cea mai mare parte a clădirilor tradiționale sunt 
așezate perpendicular pe linia străzii cu fațada 
scurtă către stradă. Caracteristica fațadelor spre 
stradă este compunerea acestora cu două 
ferestre cu supralumină și jaluzee, iar la casele 
cu târnaț apare fereastra târnațului tot cu 
jaluzee. 

 

 

     Casa din Araci din strada de lângă pârâu 

 

La numeroase case se găsește târnaț pe toată lungimea fațadei către curte. Mai rare sunt 
exemplele cu pridvor în mijlocul fațadei combinat cu târnaț pe partea fațadei spre stradă sau cu 
târnaț pe toată lungimea fațadei. 
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    Casa nr. 142 din Vâlcele     Casa nr. 172 din Vâlcele 

Fondul construit al satelor este constituit aproape din intregime din case parter, exceptând unele 
clădiri publice din centrele satelor (școlile din Araci și Vâlcele, hotelul din Vâlcele), conacul 
Damokos din Araci, casele nr. 45 și 216 din Vâlcele, precum și o mare parte a caselor de locuit 
construite în ultimii 30 de ani. 

Case de locuit cu parter și mansardă sau parter și etaj construite mai recent apar răsfirat în 
străzile zonei centrale și sudice din Araci, pe frontul de vis-a vis de hotelul din Vâlcele, pe partea 
estică a satului Vâlcele, pe strada Principală, de-a lungul drumului care duce spre Sfântu 
Gheorghe și  foarte sporadic în satul Ariușd. 

Valori deosebite  ale fondului construit repre-
zintă șurile de mari dimensiuni păstrate la multe 
gospodării, acestea constituind elemente 
importante ale imaginii tradiționale ale satelor. 

Dintre șurile amplasate transversal în fundul 
curții cele mai multe s-au păstrat la Ariușd și la 
Araci.  

Linie continuă de șure din Ariușd    

 

 

Deasemenea elemente importante ale imaginii satului sunt spațiile verzi, albiile pârâurilor care 
trec prin localitate, podurile și podețele peste pârâu, fântâni publice, amenajări de tipul 
îngrădirilor, precum și cimitirile. 

La Ariușd albia pârâului Tyiszk constituie chiar un element determinant al străzii principale, 
drumul trecând pe ambele părți ale pârâului și legătura pietonală este realizată prin podețe de 
lemn.  

 

            Imagini ale amenajării malului pârâului  
            Tyiszk din Ariușd  
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                                                          Fântâna publică 
din Ariușd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorită faptului că locuitorii din satele comunei aparțin de diferitele religii, există mai multe 
cimitire în satele mai mari:  

- la Araci  și Ariușd câte un cimitir ortodox și cimitir reformat 
- la Hetea cimitirul ortodox și cimitirul țiganilor 
- la Vâlcele trei cimitire ortodoxe, un mic cimitir catolic lângă capela catolică, un cimitir 

evreiesc și cimitirul țiganilor pe partea nordică a satului 

La Araci în cimitirul ortodox există o troiță ridicată în anul 1938 de către mitropolitul Nicolae 
Colan, fiu al satului. Tot aici, în apropierea cimitirului ortodox, la sud de aceasta, pe lângă strada 
Principală este cimitirul eroilor cu monumentul eroilor din primul război mondial. 

Cimitirul evreiesc din Vâlcele, cu toate că este înclusă în „Lista obiectivelor patimoniului 
cultural construit din judeţul Covasna” aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean 
Covasna, se află în stare neîngrijită, majoritatea crucilor sunt dispőrute sau căzute.  

Celelalte cimitire sunt îngrijite. Însemne de cimitir de valoare istorică deosebită se găsesc în 
cimitirul reformat din Araci. 

STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATICĂ VÂLCELE prezintă o evoluție aparte a fondului 
construit. 

Izvoarele minerale din Vâlcele au început să fie cunoscute încă la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 
Băile de la Vâlcele sunt pomenite în primul compendiu de ape minerale al Europei, scris în 1773 
de cőtre Lucas Wagner, profesor la Universitatea din Viena.  

În anul 1770 contele Nemes János a ridicat o construcție modernă in stil elvețian, având două 
niveluri, cu destinație de cazare și restaurant – vila denumită „Casa elvețiană”. Exemplul lui a 
fost urmat şi de către alte familii nobiliare din regiune. 
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Dezvoltarea stațiunii a luat avânt la mijlocul 
secolului al XIX-lea. Între anii 1836-44, cu 
prilejul regularizării drepturilor composeso-
ratului, pe baza hotărârii a direcțiunii stațiunii s-a 
trecut la demolarea caselor nepotrivite și au 
început construirea unor vile noi și a unor dotări 
importante pentru buna funcționare a stațiunii.  
S-au construit baia caldă Diana cu 18 căzi și baia 
rece cu apă minerală Lobogó.  

     Baia de apă minerală Lobogó  - carte poştală din 1909 

 
Tot în aceea perioadă s-a construit clădirea aleii 
acoperite şi un pavinion cu srtuctură metalică 
pentru izvorul Principal.  

Clădirea aleii acoperite cuprindea mai multe 
spaţii oferite publicului: ca sală de lectură şi de 
muzică, farmacie. La frontul nord-vestic al clădi-
rii se intindea aleea acoperită şi din această alee 
se asigura accesul în diferitele spaţii interioare. 

Clădirea aleii acoperite şi pavilionul izvorului Principal, 
fotografia lui Orbán Balázs din deceniul al 7-lea,  sec. XIX 

Izvoarele de apă minerală au fost curățate și amenajate cu pavilioane construite deasupra 
acestora sau cu o construcție mai pompoasă la izvorul Elisabeta. Direcţiunea staţiunii a elaborat 
regulament de construcţii, precum şi regulamente sanitar şi de poliţie. Tot în această perioadă s-a 
trecut la instituționarea serviciului medical balnear. 

În anul 1875 la Vâlcele s-a ținut conferința medicilor și a savanților de științele naturii din 
Ungaria. Pe baza propunerilor formulate la această conferință s-a trecut la o nouă etapă a 
dezvoltării stațiunii. 

Drumul care trecea prin stațiune a fost deviat pe o lungime de 4 km la nord-vest, sub versantul 
pădurii. În anul 1882 pârâul Vâlcele pe un segmen de 240 m a fost acoperit cu structură metalică 
și plăci de piatră, transformând într-o promenadă, bordată pe ambele margini cu şiruri de tei.  

S-au reamenajat parcurile existente și au amenajat două izvoare de apă minerală noi, dintre care 
unul a fost denumit izvorul József, după arhiducele Joseph August de Austria și celălalt izvorul 
Carol, după regele român Carol I. Tot atunci s-a construit baia Carol, baia cu apă rece și caldă. 

În pădurile alăturate s-au amenajat poteci pentru plimbarea oaspeților și s-a amenajat un lac 
pentru plimbare cu bărci într-o poiană aflată la vest de drumul de deviaţie executat. 
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Vile din staţiune  - Carte poștală din anul 1904 

Datorită strânsei vecinătăţi cu Moldova şi Muntenia, 
mulţi boieri moldoveni și munteni au vizitat această 
staţiune. A fost stațiunea favorită a famililor Ghica, 
Sturdza, Cantacuzino și Florescu. Deasemenea 
stațiunea a fost vizitată și membrii unor familii regale 
ca Milos Obrenovici, prințul Serbiei și arhiducele 
Joseph August de Austria, Prinț al Ungariei și 
Boemiei.  

Aproape din jumătatea oaspeților erau din vechiul 
Regat al României, Bulgaria și Serbia, dar stațiunea era 
frecventată și de turiști veniți  din Austria și din alte 
țări europene Din Vâlcele erau  asigurate cu trăsură 
legături cu trenuri accelerate din Braşov și Predeal. 

În anul 1861, revista pariziană „L'Ilustration” reco-manda Vâlcele drept una dintre cele mai bune 
stațiuni balneare din Europa, ce rivaliza la aceea vreme cu celebra stațiune Karlovy Vary. 

După anul 1920, majoritatea vilelor ajungând în posesia unor proprietari noi, a fost un nou avânt 
în dezvoltarea stațiunii. Vilele au fost renovate. Între anii 1927-28 s-a întrodus în stațiune 
curentul electric.  

Între anii 1932-33 familia Fleisher a înființat în centrul stațiunii o intreprindere modernă de 
înbuteliere a apei minerale, clădirea căreia actualmente adăposteşte Fabrica de înbuteliere a apei 
minerale Vâlcele. Din păcate, odată cu construirea acestei intreprinderi, din clădirea aleii 
acoprite s-a demolat aleea acoperită, care se intindea pe faţada nord-vestică şi sălile alfate pe 
partea sud-vestică a clădirii.  

Decăderea stațiunii a început după cel de-al doilea război mondial. La degradarea vilelor a 
contribuit în mare măsură faptul că în majoritatea acestora au fost cazate familii de refugiați 
greci, plecați din Grecia în urma războiului civil, ce a avut loc în aceasta țară. Refugiații politici 
au stat în Vâlcele în perioada 1953-68. Datorită lipsei de îngrijire şi a stării pronunţate de 
degradare a vilelor, începând din anii `60 ai secolului trecut acestea au fost demolate pe rând.  

Obiective distruse / demolate în perioada 2005 - 2010 

- Vila Aurora (fosta Reindt) 
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Villa Rendt  - Carte poştală din anul 1894        Acelaş vilă cu balcoane transformate, cu denumirea vila  
           Aurora  - carte poştală din mijlocul secolului al XX-lea 

- Vila Dobrescu (fosta Damokos) 
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Vila Damokos  - detaliu dintr-o carte postală       Acelaş vilă, fără balcoane, în faza de demolare în anul  
de la începutul secolului al XX-lea        2009  - fotografie personală 

 

- Vila Bradul (fosta Otroban) ultima vilă 
dintre cele cu arhitectură de vilegiatură, 
demolată la îna nul 2010. 

 
 
 
 
 

     Vila Bradul  - fotografie personală din anul 2009 

 

- Centrala de încălzire a apei a băii Nathalia, o clădire cu valori de monument de arhitectură 
industrială a fost demolată în anul 2010 

 

  

 

 

     

 

 

Centrala de încălzire a apei  

fotografie personală din anul 2009 

 

- Pavilionul izvorului József 
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               Detaliu dintr-o carte poştală                Aspectul pavilionului în anul 2009 

Clădiri /construcții rămase încă din vechea stațiune balneară 

Prin documentare pe teren s-au identificat următoarele obiective păstrete în stare mult degradată 
sau mult transformată: 

- Vila Elisabeta (fosta vila Damokos Ákos) - se află în stare grav deteriorată, cu acoperiş şi 
planşee căzute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Starea actuală ruinată a vilei 

Vila Damokos Ákos  - carte poştală din anul 1909 

- Clădirea fostei alei acoperite – existentă în incinta Fabricii de înbuteliere a apei minerale 

În anul 1932, odată cu construirea clădirii Fabricii de înbuteliere a apei minerale, s-a demolat o 
mare parte a clădirii aleii acoperite: partea frontală conţinând aleea acoperită şi partea sud-
vestică a clădirii, care conţinea spaţii publice pentru oaspeţii staţiunii. 
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Clădirea aleii acoperite  - fotografie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

 

 

 

Aspectul 
actual al 

clădirii 
dinspre 
spaţiul 

public           
Aspectul 

actual al 
clădirii 
dinspre 

curtea 
fabricii 

- Pavilionul izvorului Principal 

Pavilionul se afla la origine în faţa clădirii aleii acoperite. 

În anii `30 ai secolului al XX-lea, odată cu demolarea parţială a 
clădirii aleii acoperite, pavilionul s-a mutat la amplasamentul 
actual.  

 
 
 
 

 

- Restaurantul Aldeka – clădire mult transformată 

 

Restaurantul Aldeka    fotografiedin prima jum. sec XX.          Aspectul actual - căminul cultural şi cabinetul 
medical 
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- Clădirea fostei vile Dutzi – în care a funcţionat Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. 
Radu Horea”,  cădire neutilizată începând cu anul 2011, când centrul s-a mutat la Întorsura 
Buzăului  

 

La clădirea originală, construită în stilul de 
arhitectură modernistă, în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea s-a adosat un corp cu 
patru niveluri, reducând mult valoarea 
arhitecturală a clădirii. 

 

 

fosta Vila Dutzi 

 

- Vila Năstăsescu (fosta vila Boér) 

Clădirea a pierdut mult din valoarea arhitecturală datorită lucrărilor de refaţadizare şi de 
schimbare a tâmplăriei originale 
 

Vila Boér    carte poştală de la începutul sec. al XX-lea
    Aspectul actual al clădirii  

Construcţii noi cu funcţiunea balneară 

Singura investiție executată mai recent pentru 
salvarea stațiunii Vâlcele este construirea Centrului 
de recreere Vâlcele în cadrul programului „Drumul 
apelor Minerale” 

Clădirea cuprinde două piscine de îmbăiere, una cu 
apă caldă și una cu apă rece, patru băi cu cadă în 
care se poate face hidroterapie cu apă minerală de 
la izvorul "Elisabeta", o saună finlandeză și o 
cameră salină. 
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DATE DESPRE CLĂDIRILE PUBLICE / CLĂDIRILE DOTĂRILOR DIN COMUNĂ 

ARACI 

Satul Araci este reședința de comună a comunei Vâlcele. 

- Clădirea Primăriei – construită la mijlocul 
secolului al XX-lea 

- Clădirea Școlii Gimnaziale – construită în anul 
1872 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala generală Romulus Cioflec    Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul  
Mare Mucenic Dimitrie” 

- Biserica reformată – construită în secolul al XV-lea în stil gotic 

- Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, construită în anul 1964, 
grav avariată de ultimele cutremure 

- Biserica ortodoxă nouă cu hramul „Sfântu Dumitru” 

- Casa de culturală confesională ortodoxă, construită în anul 1910 

- Casa natală Romulus Cioflec 

- Casa natală a mitropolitului Nicolae Colan 

- Casa de rugăciuni adventistă 

- Căminul cultural – construit la mijlocul secolului al XX-lea 

Un document din 1767 – document cuprinzând tabelul cu bisericile ortodoxe românești din 
Protopopiatul Haromsecului - amintește de biserica din lemn cu hramul „Sfantul Dumitru", 
amplasată in cimitirul satului Araci. Pe harta iosefină (1769-1773) este notată această biserică.  

Biserica veche a fost demolată odată cu construirea unei noi biserici între anii 1881-1887. 
Această nouă biserică a fost demolată după cutremurul din anul 1940, după care slujbele au fost 
ținute în Casa de cultură confesională ortodoxă. În anul 1964 s-a construit biserica de mari 
dimensiuni cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, dar și acest edificiu a suferit de ultimele 
cutremure și în anul 2007 s-a început construirea unei nou biserici, cea folosită actualmente.  
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ARIUȘD 

- Biserica reformată – construită în anul 1700 

- Biserica ortodoxă cu hramul „Bunavestire”– 
construită între anii 1958-60 

- Casa de rugăciuni penticostală  
(denumită Biserica penticostală) 

- Clădirea Școlii Primare – construită la începutul secolului al XX-lea 

- Căminul cultural – construită la mijlocul secolului al XX-lea 

Documentul din 1797, menționat anterior, amintește biserica din lemn din Ariușd cu hramul 
„Bunavestire” . Pe harta iosefină această biserică figurează pe terenul cimitirului ortodox. În anul 
1903 pe locul bisericii vechi grav deteriorate s-a construit o nouă biserică tot din lemn. Această 
biserică devenind neîncăpătoare a fost darâmată și între anii 1958-60 s-a ridicat în mijlocul 
satului o nouă biserică din zidărie de cărămidă, purtând deasemenea hramul „Bunavestire”. 

HETEA 

- Clădirea Școlii Primare – construită în prima jumătate a secolului al XX-lea 

VÂLCELE 

- Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Teodor Stratilat” – construită în anul 1843  

- Capela romano-catolică – construită în anii 1848-49 

- Casa de rugăciuni penticostală 

- Clădirea Școlii Gimnaziale – construită între anii 1924-27 

- Clădirea fostului Centru de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horea” (fosta vila 
Dutzi) – construită în anul 1937  

- Clădirea hotelului – construită la mijlocul secolului al XX-lea 

Prima biserică ortodoxă a localității a fost constuită în anul 1804 în pădurea de brazi aflată 
deasupra stațiunii balneare de către Anastasie Vulcu, un negutator din Brașov.  

Între anii 1841-1842 Milos Teodorovici Obrenovici, prințul Serbiei a vizitat stațiunea Vâlcele. În 
semn de recunoaștere pentru vindecarea lui în stațiune, a donat bani pentru constuirea unei noi 
biserici. Printre ctitorii bisericii mai sunt și numeroși boieri moldoveni și munteni. Noua biserică 
cu hramul „Sfântul Teodor Stratilat” a fost construită în anul 1843 în centrul localității, la sud de  
vechea stațiune balneară. 

11.  OPERAȚIUNI URBANISTICE IMPORTANTE  

Parcelări 

Parcelări mai vechi sau mai recente au fost executate în satele Araci, Ariușd și Vâlcele.  
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La Araci  strada După Garduri precum și cele două străzi  din partea sud-estică a satului (zona 
denumită „Lucernás”, adică pământuri cu lucernă) sunt rezultatul unori parcelări din a prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Zona locuită de rromi la nord de dealul bisericii reformate este 
rezultatul unei parcelări din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

La Ariușd zona din partea nord-estică a satului cu denumirea de „Puszta” şi zona din partea sud-
estică, denumit Tabaliș sau „Rét”, deasemenea sunt rezultatul unor parcelări din prima jumătate a 
secolului al XX-lea.  

La Vâlcele există o parcelare executată mai recent la partea vestică a localității în zona străzii 
Armatei. 

La Hetea colonia rromilor s-a dezvoltat haotic, fără parcelări pe terenuri din proprietatea 
Primăriei Vâlcele. 

Trasări de artere de circulație 

Singura intervenție de acest tip este devierea drumului care trecea prin stațiunea Vîlcele în 
vederea ocolirii stațiunii, executată la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

Amenajări de suprafețe plantate 

Cea mai importantă operațiune urbanistică de acest tip a fost amenajarea la sfârşitul secolului al 
XIX-lea a zonelor de promenadă şi de parcuri din stațiunea Vâlcele.  

În axa staţiunii, determinate de linia pârâului Vâlcele, s-au amenajat urătoarele obiective: 

- un mic parc pe partea nordică, pe piaţeta definită de clădirea aleii acoperite și Casa 
elvețiană, având în centru pavilionul izvorului Principal  

- promenada deasupra pârâului acoperit, bordată cu şiruri de tei  

- un parc mai mare în partea sudică a staţiunii.  

Parcul mai mare avea alei de plimbare pentru oaspeţii staţiunii şi aici se afla pavilionul izvorului 
József. Din parcul acesta se păstrează numai castanii de mari dimensiuni. 

La Ariușd pe strada Tyiszk și la Araci pe porțiunea sudică a străzii Prundului malurile pârâului 
au fost amenajate cu salcii. 

12.  CONCLUZII REFERITOARE LA VECHIMEA CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂ- 
       RILOR URBANE ȘI LA EVOLUȚIA URBANISTICĂ A LOCALITĂȚILOR 

Majoritatea fondului construit din satele comunei au o vechime de 80÷150 de ani. Numai câteva 
construcții au vechime mai mare. În schimb, conform materialului documentar studiat, o bună 
parte a tramei stradale are o vechime mai mare. Cartierele locuite de populația de etnie rromă au 
fondul construit mai nou, având o vechime de 60-20 de ani. 

Exceptând mărirea acestor cartiere locuite de rromi, evoluție urbanistică mai accentuată se 
constată numai la partea estică a satului Vâlcele, de-a lungul drumului care merge spre Sfântu 
Gheorghe. Chiar este o contopire a celor două intravilanuri (satul Vâlcele și municipiul Sfântu 
Gheorghe), un număr mai mare de case fiind construite la capătul satului pe terenuri aparțină-
toare municipiului Sfântu Gheorghe. 
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III.  IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT 

ARACI 

1.A.  Identificarea construcțiilor valoroase 

1.A.1.  Monumente istorice de valoare naţională – categoria A  

- Biserica reformată  CV-II-m-A-13125 

1.A.2.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – categoria B  

- Conacul Domokos  CV-II-m-B-13126 

1.A.3.  Obiective cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna 

- în capitolul III. Clădiri memoriale, la pozițile 3 și 4: 

- Casa natală Romulus Cioflec 

- Casa natală a mitropolitului Nicolae Colan  

- în capitolul IV. Monumente de artă, monumente și ansambluri memoriale, la pozițile 5 și 6: 

- Troiță     - în cimitirul ortodox   

- Bustul lui Romulus Cioflec - în fața școlii generale  

1.A.4.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală 

Prin acest studiu, în completarea clădirilor clasate ca monument istoric (enumerate la punctele 
1.A.1. și 1.A.2) şi a obiectivelor cu valoare de patrimoniu cultural de interes zonal (punctul 
1.A.3.), care sunt protejate de lege, s-au identificat o serie de obiective cu valoare de patrimoniu 
construit sau de valoare ambientală. 

Aceste obiective sunt notate pe planșa de piese desenate  A-01 – Planul general Araci.  

Dintre obiectele cu valoare de patrimoniu construit cea mai valoroasă se propune spre protejare 
locală. Pentru aceasta s-a întocmit fișă pe obiect în completarea fișelor pe obiect întocmite pentru 
monumente istorice. 

Obiectiv propus spre protejare locală: 

- Casa Rachitoroiu din centrul de comună  

1.A.5.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială: 

- Monumentul eroilor din primul război mondial din cimitirul eroilor 

- Monumentul eroilor din primul război mondial din fața bisricii reformate 
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2.A.  Identificarea amenajărilor valoroase 

Din punctul de vedere al imaginii tradiționale a 
satului are valoare peisageră zona străzii Prundului. 
Această zonă se intinde de-alungul pârâului Vâcele 
pe o lungime de cca un km.  

Pe partea nordică în apropierea străzii Principale 
(DN13E) s-au format drumuri relativ paralele cu 
aceasta pentru deservirea gospodăriilor despărțite 
de strada Principală de către pârâu.  

         Segmentul sudic al străzii Prundului 

Pe partea sudică a străzii Prundului strada are un aspect specific cu dublarea carosabilului pe cele 
două părți ale pârâului. Malurile pârâului sunt amenajate cu șiruri de salcii. 

3.A.  Identificarea spațiilor și perspectivelor valoroase 

Perspectivă valoroasă reprezintă vederea dinpre 
intersecția străzii Principale cu strada Mare către 
biserica reformată și conacul Damokos, de-alungul 
primului segment al străzii Bodului.  

Această perspectivă prezintă valențe deosebite și 
datorită configurației terenului, cu urcuș accentuat 
către cele două clădiri de monumente istorice. 

 

 

4.A.  Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție și la natura acestora 

Necesită protecție în primul rând monumentele de arhitectură înscrise în Lista monumentelor 
istorice. În acest sens prin studiul de față sunt delimitate zonele de protecție ale monumentelor 
istorice. 

Localitatea Araci prezintă spargeri importante în țesutul tradițional al fondului construit. Au 
apărut destul de multe construcții cu regim de înălțime mai mare, cu forme și volume 
contrastante cu cele tradiționale. Se mai păstrează foarte multe clădiri cu valoare de patrimoniu 
construit sau valoare ambientală, dar datorită intervenților amintite în fronturile stradale acestea 
se află actualmente răsfirate.. 

Singura zonă, unde s-au păstrat relativ intacte fronturile stradale cu case tradiţionale, este un 
segment din strada Principală, aflată la nord de centrul satului, la distanţa de 90 m  de acesta, 
care se delimitează prin studiu ca zonă protejată. 
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Dintre valorile urbanistice necesită protecție zona cu valori ambientale deosebite din strada 
Prundului, atât partea nordică unde pârâul curge când pe o parte, când pe partea cealaltă a străzii 
Principale, cât și segmentul sudic cu pârâul curgând între cele două drumuri carosabile. 

Deasemenea necesită protecție obiectivul propus în lista de protejare locală.  

Realizarea păstrăzii imaginii tradiționale a satului se poate obține prin limitarea regimului de 
înălțime prin prevederile PUG-ului la maxim P+M, exceptând zonele cu caracter industrial.  

ARIUȘD 

1.B.  Identificarea construcțiilor valoroase 

1.B.1.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B   

   - Biserica reformată   CV-II-m-B-13129  

1.B.2.  Obietive cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna  

- în capitolul II. Monumente și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice, la poziția 7: 

 - Casa parohială reformată  nr. 139 

1.B.3.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală 

Aceste obiective sunt notate pe planșa de piese desenate  A-02– Planul general Ariușd.  

2.B.  Identificarea amenajărilor valoroase   

Ca amenajare valoroasă se poate considera Strada Tyiszk, care are un aspect aparte datorită 
pârâului Tyiszk care desparte carosabilul în două segmente paralele pe cele două părți ale 
pârâului. Malurile pârâului sunt amenajate cu șiruri de salcii. Din păcate, prin lipsa de îngrijire a 
salciilor și a albiei pârâului, valoarea ambientală a acestora este mult redusă. 

3.B.  Identificarea spațiilor și perspectivelor valoroase 

Perspectivă valoroasă reprezintă vederea 
dinpre capătul nord-estic al străzii Tyiszk 
către biserica reformată.   
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4.B.  Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție și la natura acestora 

În primul rând necesită protecție monumentul de arhitectură înscrisă în Lista monumentelor 
istorice. Prin studiu s-a delimitat zona de protecție a bisericii reformate. 

Necesită protecţie deasemenea clădirea casei parohiale reformate, o clădire de stil secesionist, 
construită de către meşterul Barthelmig din Măieruş, care a preluat un proiect de casă de vacanţă 
al arhitectului Kós Károly, proiectat pentru dr. Hincz György din Cluj. Astfel clădirea are 
aspectul caracteristic al clădirilor proiectate de arhitectul Kós Károly. 

Satul Araci prezintă un aspect relativ omogen al imaginii satului, cu case în general având regim 
de înălțime parter. Sunt foarte puține spargeri în țesutul tradițional al fondului construit prin 
clădiri cu două niveluiri (parter și etaj sau parter și mansardă cu cota mult ridicată a streașinei 
față de planșeul peste parter). 

Cu toate că se mai păstrează relativ multe clădiri cu valoare de patrimoniu construit sau valoare 
ambientală, datorită unor intervenții de modificare a fațadelor nu există în sat zone cu arhitectură 
unitară care indică necesitatea definirii unor zone construite protejate în localitate.  

Relativ unitare sunt fronturile de casă din strada Tyiszk, care sunt cuprinse în zona de pro-
tecție a bisericii reformate. 

Dintre valorile urbanistice necesită protecție zona cu valori ambientale deosebite din strada 
Tyiszk, unde pârâul curge între cele două drumuri carosabile care deservesc gospodăriile celor 
două fronturi. Această zonă este cuprinsă deasemenea în zona de protecție a bisericii reformate. 

Dezideratul păstrării imaginii tradiționale a satului se poate obține numai prin limitarea 
regimului de înălțime prin prevederile PUG-ului la maxim P+M.   

HETEA 

1.C.  Identificarea construcțiilor valoroase 

1.C.1.  Monumente istorice: – 

1.C.2.  Obiective cu valoare de patrimoniu de interes zonal: – 

1.C.3.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală 

Aceste obiective sunt notate pe planșa de piese desenate  A-03– Planul general Hetea.  

2.C.  Identificarea amenajărilor valoroase:  – 

3.C.  Identificarea spațiilor și perspectivelor valoroase:  – 

4.C.  Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție și la natura acestora 

În afara de foarte puține clădiri cu valoare ambientală nu s-au identificat în sat valori 
arhitecturale care necesită protecție. Tendința de părăsire a satului de populația românească nu se 
poate opri, ca atare există puține șanse de păstrare în viitorul mai depărtat a construcților cu 
valoare ambientală din localitate. 

Mai degrabă ar fi de dorit un proces de ridicare a nivelului de trai a populației de etnie rromă prin 
atragerea acestei populații în sfera de salariați la locuri de muncă create în acest sens.  
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VÂLCELE 

1.D.  Identificarea construcțiilor valoroase 

1.D.1.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B:   

   - Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-a-B-13308  nr. 134  cu componentele: 

- Biserica „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-m-B-13308.01    1843 
- Casa parohială   CV-II-m-B-13308.02    sec 

XIX 

 - Casă de lemn  CV-II-m-B-13309   nr. 141  sec XIX 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-13310   nr. 162  1886 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-20308   nr. 179  sec XIX 

- Casă   CV-II-m-B-13311   nr. 181  1910 

În urma documentării pe teren în legătură cu ultimele trei monumente istorice s-au constatat 
următoarele: 

Casă de lemn  nr. 162  CV-II-m-B-
13310      

Clădirea este nelocuită de mult timp și se află în 
stare de colaps în urma unui incendiu. 

 

 

 

Casă de lemn  nr. 179  CV-II-m-B-
20308    

Clădirea a fost transformată în mod radical, 
pierzându-și valoarea de monument istoric. 

 

 

 

 

 

Casă  nr. 181   CV-II-m-B-13311    

 

Clădirea de monument istoric - casă construită în 
anul 1910 - s-a demolat și în locul ei s-a construit  
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o clădire nouă cu parter și mansardă 

 

Pe baza celor prezentate se propune scoaterea de pe Lista monumentelor a celor trei obiective. 

1.D.2.  Clădiri cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna  

- în capitolul II. Monumente și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice, la poziția 127: 

- Capela romano-catolică în cimitirul central      1848  

- în capitolul V1. Rezervații de arhitectură și urbanism, la poziția 9: 

- Vechea stațiune balneară partea centrală a localității cu aleea de promenadă, fântâni  
    de apă minerală, vile caracteristice sec. XIX 

- în capitolul V2. Locuri istorice, cimitire, la poziția 39: 

- Cimitirul evreiesc  în pădure, lângă stația de îmbuteliere    sec. XVIII 

În urma documentării pe teren s-a constatat că zona vechii stațiuni balneare nu mai păstrează 
valoarea de rezervație de arhitectură de interes zonal datorită demolărilor masive de vile, 
precum și a trasformărilor brutale executate la unele clădiri valoroase (pag. 21-24 din studiu). 

În anul 1996 s-a făcut de către Direcţiei de Cultură a Judeţului Covasna propunerea de a proteja 
vechea staţiune balneară cu înscrierea acesteia în Lista monumentelor istorice în categoria de 
rezervaţie de arhitectură şi urbanism. Această propunere a rămas fără rezultat. 

În anul 2000 s-a introdus în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul 
Covasna”. Dar din păcate, datorită degradării grave, respectiv prăbuşirii parţiale a vilelor rămase 
încă în anul 1996, acestea pe rând au fost demolate.  

În perioada 2005-2010 s-au demolat următoarele obiective: 

- vila Aurora (fosta vila Reindt)  

- vila Dobrescu (fosta vila Damokos)  

- vila Bradul (fosta vila Otroban).  

- centrala de încălzire cu apă a băii Nathalin, obiectiv cu valoare de arhitectură industrială   

- pavilionul izvorului József  

Singura vilă rămasă în stare de ruină este vila Elisabeta (fostă vila Damokos Ákos), care a servit 
o perioadă ca sediu al poliţiei, dar a fost abandonată de mai mulţi ani şi distrusă datorită lipsei de 
îngrijire. Câteva clădiri, care se mai păstrează din vechea staţiune balneară, au suferit refaţadizări 
majore: fostul restaurant Aldeca, fosta locuinţa directorului staţiunii şi fosta vila Năstăsescu, 
toate acestea pierzându-şi valoarea arhitecturală originală.  

1.D.3.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare ambientală 

Aceste obiective sunt notate pe planșa de piese desenate  A-04– Planul general Vâlcele.  
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Dintre obiectele cu valoare de patrimoniu construit cele mai valoroase se propun spre protejare 
locală. Pentru acestea s-au întocmit fișe pe obiect în completarea fișelor pe obiect întocmite 
pentru monumente istorice şi pentru obiective din lista Consiliului Judeţean Covasna. 

Obiective propuse spre protejare locală: 

- Vechiul pavilion de apă minerală – pavilionul fostului izvor Principal 

- Partea păstrată a clădirii fostei alei acoperite, aflată în curtea Fabricii de înbuteliere a apei 
minerale Vâlcele 

- Promenada de deasupra pârâului acoperit, bordată cu alee de tei 

- Vila Caraiman – la nr. 108 

- Casa nr. 186  

1.D.4.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială: 

- Troița din curtea bisericii ortodoxe 

- Bustul lui Nicolae Bălcescu din curtea bisricii ortodoxe 

- Bustul lui Avram Iancu din curtea bisricii ortodoxe 

2.D.  Identificarea amenajărilor valoroase 

Din vechea stațiune balneară se mai păstrează axul de zonă verde, care se intinde de-a lungul 
staţiunii, între cele două fostele fronturi de clădiri, aflate pe cele două părţi ale pârâului Vâlcele. 
Acest ax cuprinde următoarele elemente: 

- micul parc amenajat la intrarea dispre nord 
- aleea de tei, cu copaci de mărime foarte mare, care bordează promenada de deasupra 

pârâului acoperit  
- parcul neamenajat de castani din partea sudică a fostei staţiuni.   

3.D.  Identificarea spațiilor și perspectivelor valoroase 

Datorită numeroaselor curburi ale străzii 
Principale (drumul DN13E) nu se pot 
identifica perspective valoroase asupra 
unor obiective arhitecturale mai impor-
tante sau asupra unor segmente de străzi 
cu fronturi construite valoroase. 

Este de semnalat totuși vederea către 
biserica ortodoxă venind dinspre sud – 
vedere accesibilă pe un segment restrâns 
al drumului.  
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4.D.  Concluzii referitoare la elementele care necesită protecție și la natura acestora 

Necesită protecţie cele două poziţii din Lista monumentelor istorice care şi-au păstrat 
caracterul de monument istoric: 

- Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat”  cu componentele  Biserica „Sf. Teodor  

  Stratilat”  şi Casa parohială 

 - Casă de lemn  de la nr. 141 

Trei odiective înscrise în Lista monumentelor istorice au pierdut valoarea de monument istoric:  

 - Casă de lemn de la nr. 181 - demolat 

 - Casă de lemn de la nr. 162 - distrus, stare de colaps 

 - Casă de lemn de la nr. 179 - transformat radical, extins 

Localitatea Vâlcele, ca și Araci, prezintă spargeri importante în țesutul tradițional al fondului 
construit. Au apărut destul de multe construcții cu regim de înălțime mai mare, cu forme și 
volume contrastante cu cele tradiționale.  

Clădirile cu valoare de patrimoniu construit sau valoare ambientală identificate prin studiu sunt 
amplasate răsfirate prin teritoriu, nu există zone unitare care indică necesitatea definirii unor 
zone construite protejate în localitate.  

Vechea staţiune balneară din centrul satului în urma distrugerilor şi a tranformărilor de faţade 
din primul deceniu a secolului al XXI-lea, nu mai întruneşte calităţile de rezervaţie arhitecturală 
şi urbanistică, comparativ cu situaţia din anul 2000, când a fost cuprinsă în lista Consiliului 
Judeţean Covasna.  

Pentru a păstra caracterul actual al zonei centrale, respectiv al zonei fostei staţiuni balneare 
incluse în această zonă, este nevoie de limitarea regimului de înălțime prin prevederile PUG-
ului în zona centrală la maxim P+E, sau P+E+M.    

Necesită protecție axul de zonă verde păstrată în mijlocul fostei staţiuni balneare - micul 
parc amenajat la intrarea dispre nord, aleea de tei care, care bordează promenada de deasupra 
pârâului acoperit şi parcul neamenajat de castani din partea sudică.   

Dintre obiectivel înscrise în lista Consiului Judeţean Covasna necesită protecţie capela romano-
catolică şi cimitirul evreiesc. 

Deasemenea necesită protecție obiectivele propuse în lista de protejare locală.  

În vederea protejării imaginii tradiționale a satului Vâlcele, având în vedere valorile ambientale 
existente în sat și regimul de înălțime parter, caracteristic în majoritatea zonelor, se propun 
următoarele limitări ale regimului de înălțime prin prevederile PUG-ului: 

limitarea regimului de înălțime la toate satele la maxim P+M, exceptând următoarele zone, 
unde limitarea se propune la maxim P+E sau P+E+M: 

 maxim P+E+M  - în zona centrală dintre clădirea hotelului şi clădirea Centrului  
        de Patologie Neuromusculară  
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 maxim P+E        - în zona de locuit din partea vestică a localității - zona străzii  
        Armatei 

IV.  DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE REFERINȚĂ 

Definiția termenului de zonă istorică de referință – ZIR: 

„Zona din teritoriul administrativ care se definește și se delimitează prin studiul istoric general 
și care prezintă caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric care 
vor fi preluate în modul de dezvoltare viitor al teritoriului.”  

1.  Definirea zonelor istorice de referință  

Pe baza analizei fondului constuit existent se defineşte în satul Araci zona relativ unitară cu cele 
două fronturi stradale cuprinzând case tradiţionale, case de locuit care pe la mijlocul secolului 
al XX-lea caracterizau tot satul.  

Zona cuprinde un număr mai mare de case de locuit cu faţade de influenţa arhiteecturii caselor 
săseşti din Ţara Bârsei: case cu fronton trapezoidal, brâu sub fronton acoperit cu țigle, având 
acoperiș teșit cu două ape. 

Deasemenea în această zonă se găsesc două case de locuit cu faţade bogat decorate cu elemente 
decorative de factură urbană. 

2.  Zonele istorice de referinţă din teritoriul administrativ 

În teritoriul administrativ al comunei Vâlcele s-a definit o singură zonă istorică de referinţă: zona 
cu case tradiţionale din Araci. 

V.  DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE 

Definiția termenului de zonă construită protejată:  

 „Zona din teritoriul administrativ care se definește și delimitează prin studiul istoric general și 
a cărei protejare - justificată de prezența unor valori istorice, arhitecturale, urbanistice, 
peisagere - reprezintă un interes public.”   (extras din Anexa 1 al Ordinului MTCT nr. 562 din 2003) 

Art. 9 aliniamentul (2) din Regulamentul general de urbanism HG nr. 525 din 1996, republicată 
în anul 2002, iclude în categoria de zone construite protejate şi  „zonele care cuprind valori de 
patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului 
judeţean" 

Tipuri de zone construite protejate din prezentul studiu 

Dintre toate tipurile de zone construite protejate (definite prin Ordinul MTCT nr. 562/2003 art. 
12, aliniamentul 2.)  studiul de față se ocupă cu următoarele: 

- zone protejate construite - ZPC  (în limbaj cotidian: zone protejate) 

- zone de protecţie ale monumentelor istorice - ZPMI  (în această categorie s-au întrodus 
zonele de protecţie a două obiective din lista Consiliului Judeţean Covasna) 

1.  Definirea zonelor protejate construite - ZPC 
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Prin studiu se definesc ca zone protejate următoarele: 

ARACI  

- ZPC 1 - „Case tradiţionale din Araci ”- două fronturi de case din strada principală a 
    satului aflate la nord de centrul satului, la distanţa de 90 m de acesta 

VÂLCELE 

- ZPC 1 - Cimitirul evreiesc - obiectiv din lista Consiliului Judeţean Covasna 

La cimitirul evreiesc din satul Vâlcele, prin caracterul său specific, se defineşte ca zona protejată 
întreg teritoriul cimitirului, cu limite conform ridicării topografice, care stă pe baza PUG-lui şi a 
prezentului studiu. 

2.  Definirea zonelor de protecţie a monumentelor 

Pe baza definirii zonelor de protecție a  monumentelor istorice (ZPMI) au stat următoarele 
criterii: 

- vizibilitatea asupra monumentului din zonele apropiate 
- configurația terenului și relații de covizibilitate cu terenurile și parcelele din zonă 

Prin acest studiu se definesc următoarele zone de protecție ale monumentelor istorice, 
precum şi zone de protecţie a valorilor de patrimoniu din lista Consiliului Judeţean Covasna: 

ARACI 

- ZPMI 1 - Biserica reformată  CV-II-m-A-13125 

- ZPMI 2 - Conacul Domokos  CV-II-m-B-13126 

ARIUȘD 

- ZPMI 1 - Biserica reformată  CV-II-m-B-13129 

- ZPMI 2 - Casa parohiei reformate obiectiv din lista Consiliului Judeţean Covasna 

VÂLCELE 

- ZPMI 1 - Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat”    CV-II-a-B-13308   

- ZPMI 2 - Casă de lemn nr. 141 CV-II-m-B-13309    

- ZPMI 3 - Casă de lemn nr. 162  CV-II-m-B-13310 

- ZPMI 4 - Casă de lemn nr. 179 CV-II-m-B-20308   

- ZPMI 5 - Casă de lemn nr. 181 CV-II-m-B-13311   

- ZPMI 6 - capela romano-catolică obiectiv din lista Consiliului Judeţean Covasna 

Avînd în vedere că dintre acestea cele trei obiectivele: casele de lemn de la numerele 162, 179 şi 
181, şi-au pierdut valoarea de monument istoric, zonele de protecţie definite pentru acestea 
(ZPM 3, ZPMI 4 şi ZPMI 5) îşi pierd valabilitatea odată cu declasarea acestora, respectiv 
scoaterea lor de pe lista monumentelor istorice.  
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3.  Delimitarea zonelor construite protejate 

Delimitarea zonelor protejate şi a zonelor de protecție a monumentelor, precum şi al obiectivelor 
din lista Consiliului Judeţean Covasna s-a făcut pe limite de parcelă, repectiv de-a lungul 
perimetrului construibil propus în zonele unde anumite parcele se prelungesc şi în afara 
perimetrului construibil. 

Limitele acestor zone sunt prezentate pe planșele de piese desenate: 

A-05 – Zona protejată „Case tradiţionale” din Araci  

A-06 – Zona de protecție a bisericii reformate din Araci  

A-07 – Zona de protecție a conacului Damokos din Araci  

A-08 – Zona de protecție a bisericii reformate din Ariușd  

A-09 – Zona de protecție a casei parohiale reformate din Ariușd  

A-10 – Zona de protecție a ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” din Vâlcele 

A-11 – Zonele de protecție a caselor de lemn nr. 141, 162, 179 şi 181 din Vâlcele 

A-12 – Zona de protecție a capelei romano-catolice şi zona ptotejată „cimitirul evreiesc” 
  din Vâlcele 

Coordonatele punctelor care definesc limitele zonelor protejate de tip ZPC şi a celor de tip  
ZPMI sunt prezentate în Anaxa 9 a studiului. 

4.  Listarea zonelor construite protejate după tip și grad de protecție 

4.1.  Zone construite protejate de interes național – categoria A: 

Zone de protecție a monumentelor de interes național: 

Araci  ZPMI 1 - Biserica reformată  CV-II-m-A-13125  

4.2.  Zone construite protejate de interes local – categoria B: 

Zone protejate de interes local 

Araci  ZPC 1 - Case tradiţionale 

Vâlcele  ZPC 1 - cimitirul evreiesc obiectiv din lista Consiului Jud. Covasna 

Zone de protecție a monumentelor / a valorilor de patrimoniu de interes local: 

Araci  ZPMI 2 - Conacul Domokos  CV-II-m-B-13126 

Ariușd  ZPMI 1 - Biserica reformată  CV-II-m-B-13129 

  ZPMI 2 - Casa parohială reformată obiectiv din lista Consiului Jud. Covasna 

Vâlcele  ZPMI 1 - Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat”   CV-II-a-B-13308   

ZPMI 2 - Casă de lemn nr. 141 CV-II-m-B-13309   

ZPMI 3 - Casă de lemn nr. 162  CV-II-m-B-13310 
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ZPMI 4 - Casă de lemn nr. 179 CV-II-m-B-20308   

ZPMI 5 - Casă de lemn nr. 181 CV-II-m-B-13311   

 ZPMI 6 - Capela romano-catolică obiectiv din lista Consiului Jud. Covasna 

VI.  ELEMENTE DE REGLEMENTARE 

1.  Elemente de gestiune și reglementare care decurg din studiul istoric general 

1.1.  Precizarea obligativității de elaborare a unui PUZ 

Conform Legii nr. 5 din 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a III-a - zone protejate, art.5, aliniament (3): „În vederea instituirii zonelor protejate 
autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi 
regulamentele aferente"  

Pentru zona protejată construită deliminată în prezentul studiu: Case tradiţionale din Araci - ZPC 
-1 se va întocmi un plan urbanistic zonal pentru zone construite protejate - PUZCP şi un 
regulament local de urbanism aferent - RLU. 

Conform Ordinului MTCT nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice: "Metodologie 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate 
(PUZ)", art. 19.: zonrele protejate de tip zone istorice „se stabilesc prin hotărâri ale Consiliilor 
judeţene sau locale, având la bază documentaţii de urbanism (PUG + RLU) şi se instituie prin 
Hotărâri ale Consiliilor locale, pe baza documentaţiilor de urbanism (PUZCP + RLU)." 

Prin PUZCP se reglementează categoriile de intervenţii propuse asupra construcţiilor existente 
(clădiri cu valoare arhitecturală şi ambientală care nu se modifică, eventual se revine la detalii 
arhitecturale originale, construcţii care pot fi modificate pentru ameliorare şi construcţii a căror 
demolare este necesară pentru asanarea zonei, etc.) şi se stabilesc condiții administrative și 
tehnice precise pentru construcţiile nou propuse în zonă. 

Pentru zona protejată Cimitirul evreiesc din Vâlcele, având în vedere caracterul acesteia de teren 
neconstruibil nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal pentru zone construite 
protejate - PUZCP, respectov regulament local de urbanism aferent - RLU. 

1.2.  Propuneri de reglementare pentru zone construite protejate  

Propuneri de reglementare pentru zone construite protejate de tipul: zone protejate 
construite - ZPC 

Condițiile administrative și tehnice speciale pentru construire în perimetrul protejat sunt cuprinse 
în Anexa 10 – Propuneri de reglementări pentru zona protejată „Case tradiţionale” din Araci 

Propuneri de reglementare pentru zone construite protejate de tipul: zona de protecție 
a monumentelor istorice (ZPMI) 

Condițiile administrative și tehnice speciale pentru construire în perimetrul protejat sunt cuprinse 
în Anexa 11 – Propuneri de reglementări pentru zone de protecție ale monumentelor istorice şi a 
obiectivelor din lista Consiliului Judeţean Covasna.  
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1.3.  Propuneri pentru zone care nu fac parte din zonele de protecție a monumentelor 
        istorice şi a obiectivelor din lista Consiliului Judeţean Covasna 

În vederea protejării imaginii tradiționale a satelor din comună, având în vedere valorile 
ambientale existente în aceste sate și regimul de înălțime parter, caracteristic în majoritatea 
zonelor, se propun următoarele limitări ale regimului de înălțime prin prevederile PUG-ului: 

limitarea regimului de înălțime la toate satele la maxim P+M, exceptând următoarele zone, 
unde limitarea se propune la maxim P+E sau P+E+M: 

la Araci    maxim P+E  - în zona industrială 

la Vâlcele  maxim P+E+M  - în zona centrală dintre clădirea hotelului şi clădirea Centrului  
         de Patologie Neuromusculară  

la Vâlcele  maxim P+E        - în zona de locuit din partea vestică a localității - zona străzii  
         Armatei 

2.  Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor istorice 
Nu se fac propuneri de includere în Lista monumentelor istorice. 

3.  Propuneri de declasare a unor monumentelor istorice înscrise în  
     Lista monumentelor istorice 

Se propune declasarea următoarelor monumente istorice din satul Vâlcele: 

Casă de lemn  nr. 162  CV-II-m-B-13310      

Clădirea este nelocuită de mult timp și se află în stare de colaps. 

Casă de lemn  nr. 179  CV-II-m-B-20308   

Clădirea a fost transformată radical, pierzându-și valoarea de monumente istoric. 

Casă  nr. 181   CV-II-m-B-13311    

Clădirea de monument istoric - casă construită în anul 1910 - s-a demolat și  
în locul ei s-a construit o clădire nouă cu parter și mansardă 

VII.  PROCEDURI ADMINISTRATIVE CARE DECURG DIN  
         LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 

1.  PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE  

Monumentele istorice (monumente de categoria A şi categoria B) sunt valorile de patrimoniu 
construit cuprinse în Lista monumentelor istorice 2015, listă emisă de Ministerul Culturii.  

Monumentele istorice sunt protejate de prescripţiile Legii nr. 422 din anul 2001, reactualizată în 
anul 2009 - legea privind protejarea monumentelor istorice. 

 

Extrase din legea 422-2001: 
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ART. 23 
(1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. 

(2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: 

a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, 
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau 
aspectul monumentelor istorice; 

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; 

c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de 
mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în 
monumente istorice; 

d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările 
temporare; 

e) strămutarea monumentelor istorice; 

f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv 
în zonele de protecţie a monumentelor istorice. 

ART. 11 
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea 
monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii. 

Documentaţiile tehnice pentru restaurarea monumentelor istorice (expetiză tehnică, DALI, 
proiect tehnic şi detalii de execuţie) se realizează cu respectarea cadrului conţinut din Dispoziţia 
MCC nr. 4300/VN din 03.11.2005, anexa 1 şi se depun la Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Covasna în vederea obţinerii avizului. 

2.  PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES ZONAL   

Valorile de patrimoniu cultural de interes zonal sunt cuprinse „Lista obiectivelor patimoniului 
cultural construit din judeţul Covasna” aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean 
Covasna. 

În acest sens protejarea acestora intră în atribuțiile Consiului Judeţean Covasna prin colaborare 
cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna. În certificatele de urbanism emise pentru 
obiectivele cuprinse în aceste liste trebuie trecută necesitatea obținerii avizului din partea  
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Covasna. 

3.  INTERVENŢII PERMISE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR  
     ISTORICE ŞI A OBIECTIVELOR DIN LISTA CONSILIULUI  JUD. COVASNA 

Intervenţiile din zonele de protecție a monumentelor sunt reglementate prin Legea nr. 422 din 
anul 2001, reactualizată în anul 2009 - legea privind protejarea monumentelor istorice. 

Extrase din legea 422-2001: 
ART. 24 
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(1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care 
se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se 
autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

Intervenţiile permise în zonele de protecție a monumentelor sunt cuprinse în Propuneri de 
reglementări pentru zone de protecție a monumentelor istorice şi a obiectivelor din lista 
Consiliului Judeţean Covasna anexat prezentei studiu (Anexa 11).  

4.  OBIECTIVE PROPUSE SPRE PROTEJARE LOCALĂ ŞI  
     MODALITATEA DE INSTITUIRE A PROTECŢIEI 

Protejarea locală se poate realiza pe baza Legii nr. 215-2001 privind administraţia publică locală 
care precizează: 

SECTIUNEA 1 - Regimul general al autonomiei locale  
Art. 3.  
(1) Prin autonomie locala se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.  

Dintre obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanță locală și cu valoare ambientală 
identificate prin studiu, obiectivele cele mai valoroase se propun spre protejare locală.  

Lista obiectivelor de patrimoniu construit propuse spre protejare locală este cuprinsă în 
Anexa 12 a studiului. 

Această listă devine operativă pe baza aprobării Consiului Local Vâlcele prin Hotărârea acestuia.  

Extras din Legea nr. 215-2001 privind administraţia publică locală: 
Art. 50. 
(1) Hotărarile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţa publică 

Pentru construcţiile şi obiectivele cuprinse în Listă s-au întocmit FIŞE DE OBIECT. Aceste fişe 
conţin propunerile concrete pentru reabilitarea obiectivelor. 

Protejarea locală se bazează pe respectarea următoarelor principii, care devin prescripţii pe 
baza Hotărârii consiului local: 

- Interdicţia de demolare. Autorizaţie  de demolare pentru aceste obiective se poate elibera 
numai dacă, pe baza unei Hotărâri a consiului local, obiectul se scoate din Lista 
obiectivelor de patrimoniu construit cu protejare locală  

- Orice transformare a clădirii (adăugiri, schimbări de materiale de finisaj, schimbarea 
tâmplăriei, refacerea porţii şi a împrejmuirii către stradă) trebuie să se facă pe bază de 
autorizaţie de construire şi fără a diminua valoarea ambientală a clădirii.  

- Nu este nici o interdicţie în ceea ce priveşte adaptarea clădirii la cerinţele de confort şi 
igienă, dar aceste lucrări să nu se execute în detrimentul aspectului tradiţional al 
faţadelor. 
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Hotărârea Consiului Local prin care se aprobă listele obiectivelor de protejare locală trebuie 
adusă la cunoştiinţa proprietarului clădirii / construcției protejate.  

Prescripţile de protejare trebuiesc deasemenea introduse în Certificatele de urbanism emise în 
vederea vânzării imobilului sau în vederea autorizării unor lucrări de intervenţii asupra 
imobilului.  

În vederea viabilităţii protecţiei locale aceasta trebuie să aibă şi sprijinul populaţiei, ceea ce se 
poate realiza numai prin conştientizarea valorilor. O serie de activităţi ar trebui să concure la 
fenomenul ca protejarea locală să nu fie înţeleasă ca o măsură opresivă, de frână în calea 
dezvoltării, ci dimpotrivă ca un motiv de mândrie de a fi proprietarul unei case valoroase.  

Pe lângă motivaţii sentimentale un ajutor material oferit proprietarului, chiar de valoare mai 
mică ar putea să slujească această cauză.  

În acest sens Primăria ar trebui să găsească resurse financiare (din resurse proprii, sprijin de la 
Consiliul Judeţean Covasna cerut în acest scop, fonduri obţinute prin proiecte de finanţare, etc.) 
şi modalităţi de a sprijini activităţile de întreţinere a obiectivelor de pe listă, acele lucrări de 
întreţinere sau reparaţii care se execută în spiritul protejării locale, precum şi eventualele 
îmbunătăţiri, corectări, lucrări de refacere a formei originale.  

Ajutoarele materiale date proprietarilor de obiective înscrise pe lista de protejare locală ar putea 
să fie de diferite forme, cum urmează: 

- scutiri de impozit sau reducerea impozitului pentru clădiri protejate local. Aceste scutiri 
s-ar putea da, în măsura posibilităţilor, pentru toate obiectivele de pe listă sau numai la 
acele obiective unde se execută lucrări de întreţinere conform celor sus menţionate. 

- ajutor material direct prin oferirea gratuită sau la preţ redus a unor materiale de 
construcţii cu ocazia reparaţiilor executate la aceste obiective, dacă acestea se realizează 
în spiritul păstrării sau refacerii formei originale a clădirii (de exemplu var pentru văruire, 
ţigle pentru  reparaţii la acoperiş, material lemnos etc.) 

- plata parţială sau totală a unor lucrări de refaceri de goluri de ferestre originale la faţade, 
refacerea tâmplăriilor originale valoroase etc. 

5.  PROPUNERI PENTRU PĂSTRAREA IMAGINII TRADIȚIONALE A SATULUI 

Având în vedere că protejarea prin lege se referă la un număr foarte restrâns de obiective, 
dezideratul păstrării imaginii tradiționale a satului se poate realiza numai prin limitările de regim 
de înălțime propuse la capitolul VI punctul 1.3. și conștientizarea valorilor. 
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Reabilitare foarte reușită la Araci, unde proprietarul a simțit necesitatea păstrării detaliilor originale valoroase 
 
 

 

Exemplu negativ la care lipsa de conștientizare a valorii clădirii produce o diminuare semnificativă a acesteia 

În procesul de conștientizarea valorilor o modalitate de a atrage înteresul locuitorilor pentru 
valori arhitectural-urbanistice este organizarea de către Primărie a unor conscursuri cu premii 
pentru cea mai bună reabilitare a fațadelor clădirii. 

O altă modalitate este organizarea de expozțiții fotografice cu prezentarea celor mai valoroase 
clădiri din punct de vedere arhitectonic din satele comunei, care să cuprindă atât clădiri mai 
vechi valoroase, cât și clădiri nou construite care se integrează armonios în cadrul construit 
existent.   

VIII.  CONCLUZII 

Studiul prezintă elemente de fundamentare pentru Planului urbanistic general al comunei Vâlcele 
prin descrierea istoricului localităţilor, a direcţiilor de dezvoltare, respectiv a tendinţelor negative 
migrare a populaţiei către alte localităţi, prezentarea fondului construit existent şi a tendinţelor de 
modificare a acestuia.    

 

LISTA OBIECTIVELOR PROPUSE SPRE PROTEJARE LOCALĂ: 

 

ARACI 

- Casa Rachitoroiu - fișa nr. 3/Araci 

VÂLCELE 

- Vechiul pavilion de apă minerală - fișa nr. 6/Vâlcele 

- Clădirea fostei alei acoperite - fișa nr. 7/Vâlcele 

- Promenada de deasupra pârâului acoperit, bordată cu alee de tei - fișa nr. 8/Vâlcele 
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- Vila Caraiman - fișa nr. 9/Vâlcele 

- Casa nr. 186 - fișa nr. 10/Vâlcele 

 

FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂŢII  

I. TERITORIUL ADMINISTRATIV 

1.  Forma actuală - din data/actul normativ: 

 - comuna Vâlcele 
 - începând din anul 1968 face parte din judeţul Covasna pe baza Legii 2 din 1968 

2.  Situaţii anterioare formei actuale:       

 - până anul 1950 localitățile Araci, Ariușd și Vâlcele erau comune independente și 
  localitatea Hetea era cătun la comuna Vâlcele  

3.  Unităţi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: 

- 1400-1876 – comitatul Alb Superior (Felsőfehér megye) 

- 1876-1920 – comitatul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1920-1941 – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1941-1945 – județul Brașov – plasa Brașov (Araci, Ariușd și Hetea) 
        – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe (Vâlcele) 

- 1945-1950 – județul Trei Scaune – plasa Sfântu Gheorghe 

- 1950-1952 – regiunea Stalin – raionul Sfântu Gheorghe 

- 1956-1968 – regiunea Brașov – raionul Sfântu Gheorghe 

4. Denumiri ale unităţii administrative:  

- limba romană:  comuna Vâlcele 
- limba maghiară:  Előpatak község 

5.  Localităţi contopite:  – 

6.  Localităţi dispărute:  –  

7.  Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ:   

- Csokástető – dealul „Csokás”– dealul dintre satele Araci și Ariușd, unde se află situl 
   arheologic CV-I-s-A-13037 – urmele unei cetăți medievale  

- Székelyhatár – zona de dealuri la est de satul Ariușd cu culmile: Esztrája tető, Barabás 
   tető și Veczer tető 

8.  Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: – 
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9.  Drumuri istorice, vaduri, poduri:   

 - drumul local care leagă satul Araci de satul Ilieni denumit „Székelyút” 

- drumul local care leagă satul Ariușd de satul Dobolii de Jos prin culmea Foglány 

10.  Data construirii căilor ferate, stațiilor c.f.:  

- tronsonul Cluj Napoca – Brașov  - în anul 1873  
  Stația Feldioara se află la 10 km de centul reședinței de comună: satul Araci. 

 
II. LOCALITĂŢILE   

A.  ARACI 

A.1.  Statutul administrativ actual: 

 - sat, reşedinţă de comună începând din anul 1968, pe baza Legii 2 din 1968 

A.2.  Atestarea documentară a localităţii:  

- în registrele papale din 1332 apare cu denumirea de Aruapotok, Arnapotok 

A.3.  Denumiri ale localităţii:  

- limba romană:  Araci, Arpatac 
- limba maghiară:  Árapatak 
- limba germană:  Arendorf, Arndorf 

A.4.  Modul de formare al localităţii:  

- S-a format în epoca medievală timpurie prin stabilirea unei populații de colonizatori sași  

- A devenit mai târziu în mare parte domeniul familiei  Gereb, familie ridicată din rândul 
sătenilor Geréb din localitate sau din satul alăturat Bod.  

- Până în secolul al XVI-lea locuitorii satului erau sași. După reforma religioasă structura 
etnică a populației s-a schimbat prin formarea unor comunități de țărani maghiari și 
român cu statut de iobagi și jeleri, dependenți de câțiva familii de nobili. 

A.5.  Monumente istorice   

A.5.1.  Monumente istorice de valoare naţională – categoria A  

 - Biserica reformată  CV-II-m-A-13125 

A.5.2.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – categoria B  

- Conacul Domokos  CV-II-m-B-13126 

A.5.3.  Clădiri cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
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aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna  

- în capitolul III. Clădiri memoriale, la pozițile 3 și 4: 

- Casa natală Romulus Cioflec 

- Casa natalaă a mitropolitului Nicolae Colan  

- în capitolul IV. Monumente de artă, monumente și ansambluri memoriale, la pozițile 5 și 6: 

- Troiță     - în cimitirul ortodox   

- Bustul lui Romulus Cioflec - în fața școlii generale  

 

A.6.  Situri arheologice declarate zone de interes prioritar:  

A.6.1. Situri cuprinse în Lista monumentelor istorice:     – 

A.6.2. Situri arheologice cuprinse Repertoriul arheologic național: 

- Situl arheologic de la Araci - Coasta lui Ciulac - eneolitic,   cod RAN: 64951.01 
epoca bronzului timpuriu 

- Aşezarea Cucuteni-Ariuşd de la Araci – Păduros – eneolitic  cod RAN: 64951.02 

- Necropola Schneckenberg de la Araci - Vápa Lorham - epoca  cod RAN: 64951.03 
bronzului timpuriu  

- Aşezarea Cucuteni de la Araci - În Hater – eneolitic    cod RAN: 64951.04 

- Aşezarea neolitică de la Araci - Lunca Sălciilor – neolitic   cod RAN:  64951.05 

A.7.  Alte obiective cu valoare istorică locală: 

A.7.1.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanţă locală: 

- Școala Gimnazială – construită în anul 1872 

- Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, construită în anul 1964, 
grav avariată de ultimele cutremure 

- Biserica ortodoxă nouă 

- Clădirea grădiniței din centru 

- Casa Rachitoroiu 

- numeroasease case de locuit cu arhitectură tradițională din localitate 

- șurile de mari dimensiuni  

A.7.2.  Obiective cu valoare patrimonială de istoria tehnicii:  – 

A.7.3.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială: 

- Monumentul eroilor din primul război mondial din cimitirul eroilor 
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- Monumentul eroilor din primul război mondial din fața bisricii reformate 

A.7.4.  Obiective cu valoare din spații publice:  – 

A.8.  Denumiri istorice în localitate: Prund, Porond, Székelút, Lucernás    

A.9.  Fapte istorice notorii in localitate:  –  

A.10.  Distrugeri ale localităţii/construcţiilor: –  

A.11.  Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 

- Parcelări de terenuri pentru zone de locuit în zonele Lucernás și Székelút 

A.12.  Cartiere istorice şi părţi istorice din localitate:  

- zona centrală cu Biserica reformată 

- zona Prundului 

 

B.  ARIUȘD 

B.1.  Statutul administrativ actual: 

 - sat aparținător comunei Vâlcele 

B.2.  Atestarea documentară a localităţii:  

- prima atestare scrisă a satului datează din anul 1468, când este amintit ca parte a satului  
  Araci 

- în anul 1520 este amintit cu numele Erewsd 

B.3.  Denumiri ale localităţii:  

- limba romană:  Ariușd 
- limba maghiară:  Erősd 

B.4.  Modul de formare al localităţii:  

- format ca sat de iobagi pe terenuri nobiliare  

B.5.  Monumente istorice   

B.5.1.  Monumente istorice de valoare naţională – categoria A:    – 

B.5.2.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B:   

   - Biserica reformată   CV-II-m-B-13129  

B.5.3.  Clădiri cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
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aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna - în capitolul II. Monumente 
și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice, la poziția 7: 

- Casa parohială reformată la nr. 139   

B.6.  Situri arheologice declarate zone de interes prioritar:       

B.6.1. Situri cuprinse în Lista monumentelor istorice   

 - Situl arheologic „Dealul Tyiszk”  CV-I-s-A-13036    Eneolitic, cultura Cucuteni-Ariușd 

 - Situl arheologic Dealul „Csókás”  CV-I-s-A-13037   cu componentele: 

- Fortificație   CV-I-m-A-13037.01      sec. XII-XIII, epoca medievală   

- Așezare   CV-I-m-A-13037.02     Hallstatt 

 

B.6.2. Situri arheologice cuprinse Repertoriul arheologic național: 

(Cele cu cod RAN printate bold sunt cuprinse și în Lista monumentelor Istorice) 

- Aşezarea fortificată eneolitică de la Ariuşd - Dealul Tyiszk  cod RAN: 64960.01 
- eneolitic, epoca bronzului  

- Situl arheologic de la Ariuşd - Csókás (Erosd) - neolitic,   cod RAN: 64960.02 
Hallstatt,epocă romană, epoca medievală timpurie (sec. X - XI)  

- Situl arheologic de la Ariuşd - neolitic, epoca romană   cod RAN: 64960.03 

- Aşezarea eneolitică de la Ariuşd – Lenkert - eneolitic   cod RAN: 64960.04 

- Situl arheologic de la Ariuşd – Vecer - epoca bronzului   cod RAN: 64960.05 

- Situl arheologic de la Ariuşd - Valea Cetăţii - epoca bronzului cod RAN: 64960.06 
târziu, Hallstatt timpuriu  

B.7.  Alte obiective cu valoare istorică locală: 

B.7.1.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanţă locală: 

- Biserica ortodoxă cu hramul „Bunavestire”– construită între anii 1958-60 

- numeroasease case de locuit cu arhitectură tradițională din localitate 

- șurile de mari dimensiuni  

B.7.2.  Obiective cu valoare patrimonială de istoria tehnicii:   – 

B.7.3.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială:  – 

B.7.4.  Obiective cu valoare din spații publice 

- fântână publică din spatele grădinilor străzii Puszta 
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B.8.  Denumiri istorice în localitate: Puszta, Rét, Tabaliș     

B.9.  Fapte istorice notorii in localitate:  –  

B.10.  Distrugeri ale localităţii/construcţiilor:  – 

B.11.  Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 

- Parcelări de terenuri pentru zone de locuit în zonele Puszta și Tabaliș 

B.12.  Cartiere istorice şi părţi istorice din localitate:   

- zona centrală cu Biserica reformată cu segmentul sudic al străzii Tyiszk  

- zona vechii biserici ortodoxe, care a existat în cimitirul ortodox 

 

C.  HETEA 

C.1.  Statutul administrativ actual: 

 - sat aparținător comunei Vâlcele 

C.2.  Atestarea documentară a localităţii:  

- nu avem date despre prima atestare documentară  

- pe harta Hungarian Kingdom, întocmit între anii 1869-1887, apare localitatea Hetea cu  
  cca. 11 gospodării și la distanța de 0,6 km apare localitatea Hetea nouă cu cca. 7 
  gospodării 

- până anul 1940 a făcut parte din satul Araci 

C.3.  Denumiri ale localităţii:  

- limba romană:  Hetea 
- limba maghiară:  Hete 

C.4.  Modul de formare al localităţii:  

- format ca trup al satului Araci din iobagi stabiliți pe terenuri nobiliare  

C.5.  Monumente istorice:   – 

C.6.  Situri arheologice declarate zone de interes prioritar:  –     

C.7.  Alte obiective cu valoare istorică locală: 

C.7.1.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanţă locală: 

- câteva case de locuit cu arhitectură tradițională din localitate 

- șuri de mari dimensiuni  

C.7.2.  Obiective cu valoare patrimonială de istoria tehnicii:   – 
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C.7.3.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială:  –  

C.7.4.  Obiective cu valoare din spații publice:  –  

C.8.  Denumiri istorice în localitate:   Hete, Új Hete   

C.9.  Fapte istorice notorii in localitate:  –  

C.10.  Distrugeri ale localităţii/construcţiilor:  – 

C.11.  Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate:  –  

C.12.  Cartiere istorice şi părţi istorice din localitate 

- zona vestică cu un grup de câteva case locuită de români 

- zona Hetea nouă cu colonia de rromi 

 

D.  VÂLCELE 

D.1.  Statutul administrativ actual: 

 - sat aparținător comunei Vâlcele 

D.2.  Atestarea documentară a localităţii:  

- prima atestare documentară a localității este în anul 1787, cu ocazia conscripțiilor  
  domeniului lui Nemes Ferenc au fost înscriși 7 familii pe terenul satului 

D.3.  Denumiri ale localităţii:  

- limba romană:  Vâlcele, Vălcele, Elepatac 
- limba maghiară:  Előpatak 
- limba germană:  Wasseid, Sauenbrunnen 

D.4.  Modul de formare al localităţii:  

- în a doua parte a secolului al XVIII-lea s-au stabilit jeleri români în apropierea fântânii  
  de apă minerală. Între anii 1770-1780 a început dezvoltarea satului și tot atunci a  
  început dezvoltarea stațiunii balneare 

D.5.  Monumente istorice   

D.5.1.  Monumente istorice de valoare naţională – categoria A:    – 

D.5.2.  Monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local – cat. B:   

   - Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-a-B-13308  nr. 134  cu componentele: 

- Biserica „Sf. Teodor Stratilat” CV-II-m-B-13308.01    1843 

- Casa parohială   CV-II-m-B-13308.02    sec 
XIX 
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 - Casă de lemn  CV-II-m-B-13309   nr. 141  sec XIX 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-13310   nr. 162  1886 

- Casă de lemn  CV-II-m-B-20308   nr. 179  sec XIX 

- Casă   CV-II-m-B-13311   nr. 181  1910 

D.5.3.  Clădiri cu valoare de patrimoniu de interes zonal 

încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul Covasna”  
aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna  

în capitolul II. Monumente și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice, la poziția 127: 

- Capela romano-catolică în cimitirul central      1848  

în capitolul V1. Rezervații de arhitectură și urbanism, la poziția 9: 

- Vechea stațiune balneară partea centrală a localității cu aleea de promenadă, fântâni  
    de apă minerală, vile caracteristice sec. XIX 

în capitolul V2. Locuri istorice, cimitire, la poziția 39: 

- Cimitirul evreiesc  în pădure, lângă stația de îmbuteliere    sec. XVIII 

 

D.6.  Situri arheologice declarate zone de interes prioritar:  

D.6.1. Situri cuprinse în Lista monumentelor istorice:     – 

D.6.2. Situri arheologice cuprinse Repertoriul arheologic național: 

- Situl arheologic de la Ariuşd – Vereskút, pe malul stâng al  cod RAN: 64988.01 
pârâului Simeria - neolitic, Latène / sec. I î.Hr. - I d.Hr.  

D.7.  Alte obiective cu valoare istorică locală: 

D.7.1.  Obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanţă locală: 

- Vechiul pavilionul de apă minerală – pavilionul fostului izvor Principal 

- Clădirea fostului Centru de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horea” 

- Clădirea fostului pavilion de plimbare din curtea Fabricii de înbuteliere a apei minerale  

- vilele Caraiman, Elisabeta și Năstăsescu 

- fostele pensiuni de la numerele135, 186 și 192 

- numeroasease case de locuit cu arhitectură tradițională din localitate 

- șurile de mari dimensiuni  

D.7.2.  Obiective cu valoare patrimonială de istoria tehnicii:   – 

D.7.3.  Obiective cu valoare istorică locală sau memorială: 
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- Troița din curtea bisericii ortodoxe 

- Bustul lui Nicolae Bălcescu din curtea bisricii ortodoxe 

- Bustul lui Avram Iancu din curtea bisricii ortodoxe 

D.7.4.  Obiective cu valoare din spații publice 

- Vechea promenadă bordată cu alee de tei din centrul localității 

D.8.  Denumiri istorice în localitate:  Székelút   

D.9.  Fapte istorice notorii in localitate:  –  

D.10.  Distrugeri ale localităţii/construcţiilor:  

- Distrugerea datorită lipsei de intreținere și reparații a majorității vilelor și clădirilor 
publice din fosta stațiune balneară  

D.11.  Operaţiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 

- Parcelări de terenuri pentru zona de locuit de la strada Armatei 

D.12.  Cartiere istorice şi părţi istorice din localitate:  

- Zona stațiunii balneare din centru  

- Zone rurale la sud și nord-est de stațiunea balneară 
 
ARHEOLOGIA : 
 

 

 
 
 
 
 
 
Responsabil 
Dr. Dan Ștefan (arheolog specialist - Muzeul Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni) 
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Dr. Dan Buzea (arheolog specialist - Muzeul Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni) 
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Copyright © 2019 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi autorii individuali 
Nicio parte din acest studiu nu va putea fi folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost 
contractată, respectiv pentru reactualizarea P.U.G.-ului comunei Vâlcele, jud. Covasna, fără 

acordul scris ai titularilor materialelor, conform drepturilor de autor. 
 
 

Introducere 
Prezentul studiu arheologic a fost realizat la solicitarea Primăriei comunei Vâlcele în scopul 
utilizării acestuia în procesul de realizare a Planului Urbanistic General al comunei Vâlcele. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor contractului, a fost necesară completarea unei etape de 
documentare în teren pentru verificarea existenței, limitelor și stării de conservare a siturilor 
arheologice cunoscute și pentru identificarea unor posibile situri arheologice noi, pornind de la 
date existente în literatura științfică de specialitate, dar și de la indicii caracteristice, vizibile în 
teren. Cercetările de teren au fost realizate de arheologi cu experiență. În timpul acestor cercetări 
au fost utilizate tehnici moderne de lucru și de înregistrare a rezultatelor (din domeniul 
arheologiei peisajului, arheologiei aeriene, geofizicii, geodeziei și fotogrammetriei). 
Izvoarele istorice privind comuna Sita Buzăului se găsesc încă în marea lor majoritate în arhive, 
în timp ce datele publicate, au apărut în diferite volume, unele dintre ele fiind deja greu 
accesibile.  
Informaţiile au fost completate cu surse bibliografice, unele dintre ele constituindu-se ca surse 
primare de informaţie, generale referitoare la Transilvania, sau speciale pentru zona Depresiunii 
Întorsura Buzăului 
Analiza și valorificarea seturilor de date și înregistrărilor arheologice din teren au fost realizate în 
etapa de lucru în cabinet. Rezultele cele mai importante ale acestor analize sunt cuprinse în 
prezentul studiu arheologic. 
În prezentul studiu arheologic, au fost analizate un număr de 24 situri arheologice. Dintre 
acestea, 3 situri sunt înregistrate în Lista Monumentelor Istorice (LMI 2015), 13 situri sunt 
înscrise în Registrul Arhelogic Național (RAN), în timp ce 10 situri arheologice nu sunt înscrise 
încă în nici una din cele două baze naționale de date. 
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Cadrul geografic 

Unitatea geografică a unui teritoriu presupune, dimpotrivă, diversitatea părţilor 
componente, prin geneza lor, prin resursele lor naturale, prin producţia lor specifică şi, ca 
urmare, prin instaurarea unor relaţii complementare între regiuni. Expresia unitate în 
diversitate exprimă necesitatea îmbinării unor regiuni complementare cât mai diverse, care, la 
un loc, alcătuiesc o unitate teritorială care îşi poate acoperi, prin resurse naturale şi producţie, 
necesarul de hrană, energie şi materii prime al propriei populaţii. 

Judeţul Covasna este situat în chiar centrul României, în partea interioară a Carpaţilor de 
Curbură. Aflat în sud-estul Transilvaniei, teritoriul judeţului – prin trecătorile Carapaţilor 
Răsăriteni – este strâns legat şi de spaţiul extra-carpatic cu care face un tot organic, recunocut de 
marii geografi europeni. Suprafaţa judeţului este de cca 3705 kmp, din care zona de munte ocupă 
mai bine de 50%, fiind dominată de câteva vârfuri şi masive cu înălţimi mai mari de 1200 m 
(Nemira Mare – 1649 m, Lăcăuţ – 1777 m, Manişca Mare – 1676 m, munţii Baraolt, Bodoc, 
Nemira, Vrancei, Breţcu, Buzău şi cei ai Întorsurii).  

Lucrarea de faţă analizează descoperirile arheologice din zona comunei Sita Buzăului, 
jud. Covasna, pe un teritoriu ce cuprinde valea Buzăului (cu afuenții), dealurile și grupele de 
munţii (în ansamblu) care delimitează această zonă (Ciucaș, Întorsurii, Siriului), situații în zona 
Carpaţilor Curburii. 

Din punct de vedere administrativ, zona avută în vedere cuprinde partea sud-estică a 
Depresiunii Întorsura Buzăului, judeţul Covasna. Ţinând cont de teritoriul studiat şi diversitatea 
structurilor geologice, extrem de importante în abordarea culturilor preistorice din zonă, am ales 
ca formă de prezentare descrierea acesteia pe sectoare fizico-geografice după cum urmează: 
relieful; caracteristicile climato-hidrice şi fito-pedologice; apele; vegetaţia şi fauna; solurile; 
depresiunile; trecătorile și resursele naturale etc. 

Relieful depresiunilor, având altitudinile medii între 550-650 m, este format din 
piemonturi, pe părţile lor exterioare, respectiv câmpuri şi şesuri aluviale la mijloc, cu soluri 
brune aluviale şi luvice. În Depresiunea Braşovului, şesurile sunt întrerupte, în unele sectoare, de 
martori de eroziune cu bază stâncoasă, detaşaţi din Munţii Baraolt şi Bodoc (Dealul Lempeş, 
Doboica/Dobojka, Varhegiu/Várhegy; Stancsuj 2015, 105). 

Munţii Baraoltului şi Munţii Bodocului - sunt două arii montane separate de restul munţilor 
flişului datorită scufundării tectonice care a generat depresiunea Bârsa. Ambele au un contur 
alungit pe direcţia N-S şi sunt separate de golful Şesul Frumos al depresiunii, în lungul căruia 
curge Oltul. Se prezintă ca  nişte munţi mărunţi, cu altitudinea maximă în Munţii Bodoc (1241 m 
în vârful Omeagu) şi mai redusă în Munţii Baraolt (1017 m în vârful Gurgău). Culmile secundare 
se menţin în general la 900 m – 1000 m (Bărbat, Arcoş ş.a., în Munţii Baraolt, Bordeiu, 
Ciomagu, Mioara Mare, Ticoş ş.a., în Munţii Bodoc). Munţii Baraolt, situaţi în partea de vest a 
judeţului, se întind pe direcţia nord-sud. La nord, tot Munţii Baraolt sunt prezenţi pe teritoriul 
judeţului Covasna cu partea lor vestică. Regiunea muntoasă din jur prezintă forme domoale, 
rotunjite, acoperite cu păduri ce dau peisajului un aspect plăcut şi odihnitor.  

Teritoriul judeţului Covasna cuprinde în partea de nord şi Depresiunea Braşovului o unitate 
distinctă situată între Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali, prezentând aspectul unei câmpii 
cu patru compartimente: Depresiunea Baraolt, Culoarul Rotbav-Căpeni, Depresiunea Sfântu 
Gheor ghe şi Depresiunea Târgu Secuiesc sau Breţcu. 
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Culoarul Oltului de la izvor şi până la unirea cu Râul Negru face legătura dintre Carpaţii de 
Curbură şi nordul Transilvaniei. Din acest culoar se desprind drumuri spre est care traversează 
Carpaţii Răsăriteni ce se află la înălâimi de peste 1500 m, prin pasurile Oituz, Uz, Ghimeş, 
Ditrău, şi Bicaz, ajungându-se în Moldova. Spre vest peste Munţii Gurghiului şi Baraolt, se poate 
ajunge în centrul Transilvaniei (Pătuleanu 2000, 16). 

Teritoriul judeţului Covasna este foarte bogat în izvoare de ape minerale, răspândite pe 
întreg teritoriul său. Cele mai multe izvoare de ape minerale se înşiruie de-a lungul a două linii, 
orientate pe direcţia nord-sud, prima, pe versantul vestic al Munţilor Bodoc (izvoarele de la 
Balvanyos – Bixad, Micfalău, Malnaş-Băi, Bodoc, Arcuş, Băile Şugaş), toate având ape 
carbogazoase, cloruro-sodice, bicarbonate, pota-sice, calcice, magneziene etc.; a doua, paralelă 
cu prima, apare în bazinul Râului Negru, pe care se înşiruie izvoarele carbogazoase de la Poian şi 
Peteni. 

Majoritatea râurilor izvorăsc din masivele muntoase, de unde se îndreaptă către 
depresiunile Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe, fiind colectate de Olt şi de afluentul său 
principal, Râul Negru. Oltul este principala arteră hidrografică pe raza judeţului Covasna, având 
o lungime de cca 150 km, şi colectează apele majorităţii râurilor ce străbat radial terito-riul 
judeţului. Reţeaua hidrografică dezvoltată, bogăţia izvoarelor minerale, fac ca teritoriul judeţului 
să dispună de un potenţial însemnat de resurse de apă. 

Solurile judeţului Covasna cuprind o gamă variată de tipuri. Pe culmile cele mai înalte ale 
Munţilor Vrancei, sub pădurile de molid, se află un înveliş format din soluri montane brune cu 
un conţinut ridicat de materie organică. Solurile brune şi brune-acide au o răspândire mare în 
Munţii Baraolt, unde pe versantul vestic şi sud-vestic coboară până în Lunca Oltului şi, insular, 
apar în Munţii Bodoc, Vrancei şi Întorsurii. Pe malul drept al Râului Negru, în jurul oraşului 
Târgu Secuiesc, pe culmile joase ale Munţilor Bodoc şi pe o mare parte din Şesul Frumos, se 
dezvoltă pe suprafeţe relativ întinse soluri cernoziomice, singurele locuri din întreaga Depresiune 
Braşov unde se află astfel de soluri. 

Vegetaţia. Pe suprafaţa judeţului Covasna se întind, pe cca. 44% din teritoriu, păduri de 
foioase şi răşinoase, precum şi o bogată vegetaţie de luncă şi şes. Munţii sunt acoperiţi de păduri 
de molid, fag, gorun. În schimb, şesul depresiunilor este aproape lipsit de vegetaţie arboricolă, 
fiind acoperit de terenuri agricole şi pajişti stepizate. În zonele cu umiditate ridicată sunt prezente 
rogozul, papura, lintiţa etc. 

Subsolul judeţului Covasna este dominat de depozitele sedimentare ale flişului creatic, de 
formaţiunile dure ale reliefului vulcanic şi de depozitele cuaternare. Zăcămintele de lignit sunt 
legate de depozitele din Depresiunea Baraolt. Pe valea Cormoşului, se află un zăcământ de fier. 
Resursele subsolului sunt extrem de importante pentru viaţa şi evoluţia comunităţilor dintr-o 
anumită zonă geografică. În acest context, credem că aşezările pre şi proto-istorice din zona 
studiată de noi, sud-estul şi estul Transilvaniei au prosperat, atât datorită protecţiei şi poziţiei 
geo-strategice pe care le-a asigurat-o peisajul, cât şi bogăţiilor subsolului. 

Clima este moderată, cu veri relativ calde şi ierni geroase. 
Temperatura medie anuală variază între 1 grad în zona înaltă din sud-est şi 7,6 grade în 

depresiune. În anotimpul cald, temperaturile medii cresc la 16 grade şi respectiv la 18 grade. 
Temperatura minimă absolută, de minus 35,2 grade, a fost înregistrată la Întorsura Buzăului în 
1947, iar maxima absolută, de plus 39,3 grade, în 1952, la Păpăuţi. 
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Amplasarea în teritoriu  

Delimitarea zonei din punct de vedere administrativ conform PUG – actual. În componenţa 
sa administrativă localitatea se compune din trei sate: Araci, Ariușd și Hetea.  

Localitatea Vâlcele, jud. Covasna este străbătută pe direcția NE-SV de DN13E şi se află la 
10 km de municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, la 25 Km distanţă de oraşul Braşov şi la 
220 km de capitala ţării, Bucureşti. Prin drumurile DN 13E, localitatea Vâlcele este un punct de 
legătură între localităţile Brașov- Sfântu Gheorghe, prin conexiunile cu Bod, Hărman, Feldioara, 
Ilieni, Hăghig şi Belin. 

Aflată în zona sud-vestică a judeţului, comuna Vâlcele nu este legată, prin calea ferată de 
reşedinţa judeţului Sfântu-Gheorghe şi nici de orașul Braşov. 

Comuna Vâlcele  
Fostă localitate balneară înfloritoare, satul Vâlcele este situat la cumpăna apelor 

Munţilor Baraolt, în valea pârâului Vâlcele, la 10 km de Sfântu Gheorghe, pe DJ Sfântu 
Gheorghe-Bod-Braşov, pe malul pârâului Simeria, la o altitudine de 640 m. Distanţa până 
la Braşov este de 25 km. 

Prima atestare documentară: 1839, Ellőpatak/ Előpatak. 
Denumiri: 1804, Elepatac (din surse eclesiastice româneşti); 1854, Elepatac. 
După descoperirea izvoarelor de apă minerală, în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, 

populaţia localităţii Vâlcele a crescut vertiginos, componenta românească a populaţiei 
fiind majoritară. Odată cu sporirea faimei staţiunii, sporesc şi dotările acesteia şi, implicit, 
numărul de turişti, care, în majoritatea lor, proveneau din vechiul Regat al României. 

Satul Araci, centrul comunei Vâlcele, este situat pe malul drept al Oltului, la graniţa dintre 
judeţele Covasna şi Braşov, la vărsarea pârâului Araci (Vâlcele) în Olt şi la poalele sud-vestice 
ale Munţilor Baraolt (Munţii Hărmanului) la o altitudine de 506 m. 

Prima atestare documentară: 1332, sacerdos de Arvapotok.  
Denumiri: 1787, Arapataku (Arpatacu); 1850, Arpeták (Arpătac); 1854, Arpătac. Într-un 

proces din anul 1349(?), privind stabilirea hotarului satului, apare muntele cu denumirea 
românească: Vechiul. 

Localitatea are strânse legături cu Braşovul şi alte aşezări învecinate din Ţara Bârsei, dar şi 
cu municipiul Sfîntu Gheorghe. 

Satul Ariuşd aparţine comunei Vâlcele şi este situat pe malul drept al Oltului, în zona cea 
mai sudică a judeţului Covasna, pe o mică vale traversată de pârâul Ariuşd. 

Prima atestare documentară: 1520, Erewsd. 
Denumiri: 1733, Ariusd (Ariuşd); 1787, Tare (echivalentul denumirii maghiare Erősd); 
1854, Ariuşi. 

Satul Hetea aparţine comunei Vâlcele, fiind situat spre stânga de la DJ 103. 
Prima atestare documentară: 1571, Hethe. 
În 1966 era cătun al satului Araci. 
Evoluţie demografică: La recensământul din 1992 în localitate s-au declarat 93 de 

ortodocşi şi 66 de penticostali. Satul cunoaşte o tendinţă de depopulare prin migrarea populaţiei 
româneşti în Araci şi Vâlcele. Majoritatea populaţiei o constituie etnici romi de limbă română şi 
confesiune penticostală, care au o casă de rugăciune. Credincioşii ortodocşi merg la biserica 
ortodoxă din Vâlcele. Satul nu are decât un cimitir ortodox. 
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  Obiective  
O imagine asupra vieţii materiale şi spirituale a comunităţilor omeneşti străvechi din zona 
studiată este sugerată de o serie de izvoare arheologice, numismatice şi istorice. Cunoaşterea 
realităţilor de natură arheologică de pe raza comunei Vâlcele a fost condiţionată într-o măsură 
hotărâtoare de stadiul actual al cercetărilor. Studiul nostru a încercat să descrie o imagine 
generală plecând de la informaţiile bibliografice cunoscute, relativ numeroase, cel puţin pentru 
anumite epocii (eneolitic, epoca bronzului, epoca fierului), de la materialele existente în 
depozitele muzeelor implicate de-a lungul timpului în cercetarea arheologică din zona Vâlcele-
Araci-Ariușd, precum şi de la vestigiile descoperite pe teritoriul comunei în urma cercetărilor de 
teren efectuate de-a lungul timpului şi, în cele din urmă, de la diagnosticul arheologic recent 
efectuat în zonă. 
Studiul de faţă reprezintă fundamentarea istorică a delimitării siturilor arheologice și a zonelor de 
protecție ale acestora, pentru documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic General Comuna 
Vâlcele.  
Obiectivul general este identificarea, descrierea, instituirea şi delimitarea zonelor cu patrimoniu 
arheologic (situri arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, situri arheologice înscrise 
în Repertoriul Arheologic Naţional, terenurile cu potenţial arheologic reperat şi descoperiri 
arheologice întâmplătoare) şi a zonelor de protecţie a acestora.  
Un alt scop îl reprezintă stabilirea unor reglementări integrate prin grade de protecţie, restricţii și 
permisivităţi de intervenţie, incluse în Regulamentul Local de Urbanism, prin care să se asigure:  
a. Păstrarea cadrului natural sau construit a monumentelor istorice şi siturilor arheologice prin 
diminuarea sau înlăturarea factorilor de agresiune şi prin autorizarea executării lucrărilor de 
construire şi orice alte intervenţii care afectează solul şi subsolul, monumentul, situl sau zonele 
lor de protecţie, numai pe baza avizului Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor sale 
deconcentrate, conform prevederilor legale;   
b. Păstrarea sau salvarea şi punerea în valoare a potenţialului cultural al monumentelor istorice şi 
al siturilor arheologice, prin instituirea obligatorie de cercetări arheologice preventive sau, după 
caz, supraveghere arheologică, pentru orice lucrare care afectează solul în aceste zone, anterior 
începerii lucrărilor de construire, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul 
localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului.  
Necesitatea celor de mai sus rezidă din situația existentă, deoarece trebuie spus că actualul Plan 
Urbanistic General, poate fi considerat depășit, atât ca și vechime, cât și prin conținutul său în 
materie de protecție a patrimoniului arheologic. 
 
Obiectivul final al studiului a fost acela de a include toate siturile arheologice identificate în 
Planul de Urbansim General al Comunei Vâlcele, ca modalitate de protecţie a acestora, în 
condiţiile generale ale dezvoltării economice și urbanistice și a oricăror viitoare lucrări și 
investiţii ce le-ar putea afecta.  
Studiul a fost realizat de către arheologi de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, în 
conformitate cu Autorizaţia pentru diagnostic arheologic nr. 227 / 10.10.2016 emisă de către 
Ministerul Culturii. 

Baza legislativă   

Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare  
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Ordinul MLPAT nr.13N/ 1999 ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al 
planului urbanistic general  
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism  
OMLPAT nr. 21N/2000, Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de 
urbanism  
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea a 
III-a – zone protejate  
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările 
ulterioare  
Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional cu modificările şi completările 
ulterioare  
Legea 422/2001 republicată pentru protejarea monumentelor istorice  
Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute  
Dispoziţia Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 4300-VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării completată cu Dispoziţia Ministerului Culturii şi 
Cultelor nr. 5596-VN/01.08.2007 
Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare 
  
Conform O.G. 43/2000 republicată privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naţional cu modificările şi completările ulterioare, 
patrimoniul arheologic este definit astfel: patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul 
bunurilor arheologice care este format din:  
1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse ori 
dispărute, și siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau 
subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: așezări, necropole, structuri, construcții, grupuri de 
clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii;  
2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care 
acestea au fost descoperite.  
 
Zonele de protecţie ale monumentelor istorice și siturilor arheologice sunt spaţii înconjurătoare 
substanţei (parcelei) care trebuie protejată, ce joacă rol de tampon între receptor şi o potențială 
sursă de agresiune.  
Zonele de protecție sunt constituite din suprafața de teren în care acțiunea factorilor naturali și 
antropici poate avea impact negativ direct asupra acestora, cu urmatoarele efecte:  
- distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul cu valoare de patrimoniu  
- poluarea mediului cu efecte asupra monumentului/sitului  
- degradarea peisajului înconjurător  
- împiedicarea perceperii vizuale a calității monumentului/sitului.  

Metode şi tehnici folosite  

Obiectivul general al studiului este acela de a include toate siturile arheologice atât cele incluse 
în RAN, precum şi cele nou descoperite cu ocazia cercetărilor de teren, în Planul de Urbanism 
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General comunei Vâlcele. În acest fel vor fi asigurate premisele de bază pentru protecţia, 
conservarea și promovarea patrimoniului arheologic existent. 
În etapa de documentare au fost folosite, în primul rând, sursele bibliografice existente legate de 
diferitele descoperiri arheologice de pe raza comunei Vâlcele, precum şi materialele arheologice 
aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR), Muzeului Naţional 
Secuiesc din Sf. Gheorghe (MNS) şi Muzeului Județean de Istorie Brașov (MJBV).  
În al doilea rând, demersul a fost completat cu deplasări în teren, necesare atât pentru a verifica 
informaţiile despre unele situri arheologice reperate în RAN, precum şi pentru identificarea 
unora noi. 
Metodologia de lucru a constat în identificarea la suprafaţa solului a diferitelor vestigii 
arheologice materializate prin fragmente ceramice, piese litice, fragmente de chirpici, oase de 
animale etc. Urmele de locuire au fost uneori dificil de recunoscut datorită configuraţiei 
terenului: zone cu diverse culturi agricole, zone nearate, puternic înierbate sau zone cu actualele 
gospodării ale oraşului.  
În etapa cercetării în teren au fost explorate suprafețe largi care au acoperit cea mai mare parte a 
teritoriului comunei Vâlcele. Limitele siturilor arheologice și indiciile importante arheologice 
importante (aglomerări de materiale arheologcice la suprafață, profile altimetrice etc.) au fost 
înregistrate cu ajutorul tehnicilor geodezice de bază, prin utilizarea tehnologiei GPS, cu corecții 
RTK în timp real prin rețeaua națională ROMPOS. În acest fel, precizia de înregistrare a fost de 
nivel centimetric atât în plan, dar și altimetric. Coordonatele limitelor siturilor arheologice și a 
zonelor de protecție ale acestora sunt exprimate în sistemul național de proiecție Stereo 1970. 
Detectarea limitelor siturilor arheologice a fost realizată prin cercetări de suprafață dar și prin 
lucrări de arheologie aeriană și investigații geofizice. 
Coordonatele topografice precum și datele cronologice şi culturale ale siturilor nou reperate vor 
fi înaintate Institutului de Memorie Culturală Bucureşti (CIMEC) spre a fi cuprinse în baza de 
date RAN. 
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Istoricul cercetărilor arheologice pe teritoriul comunei 

Vâlcele, jud. Covasna 

Primele mențiuni bibliografice privind zona comunei Vâlcele au apărut în bibliografia de 
specialitate de limbă maghiară din secolele XVIII-XIX. Aceste lucrări cu caracter general 
reprezintă  surse primare de bază, conținând informații, care ulterior, odată cu începerea primelor 
cercetări cu caracter științific i-au călăuzit pe cercetătorii vremii în demersul lor de descoperire al 
trecutului.  
Apărând în limba maghiară, ele au fost accesibile unui număr restrâns de cercetători, iar 
traducerile – nu întotdeauna corecte – puse la dispoziția publicului larg, au dus la încetățenire 
unor date false în bibliografia arheologică curentă. 
Primele informații cu caracter științific despre localitățile comunei Vâlcele, provin de la finele 
secolului al XVIII-lea, când eruditul preot reformat József Benkő (1740-1814), unul dintre cei 
mai importanți reprezentanți al vierii științifice iluministe din Transilvania, consemna în 
monografia dedicată provinciei informații privind satele Araci și Ariușd. Cele consemnate aici au 
mai mult un caracter istoriografic și documentar, cuprinzând totodată și publicarea unor 
documente medievale, respectiv informații privind apartenența administrativă a regiunii. Una 
dintre documente, hotărnicia din anul 1347 cuprinde și informații cu caracter arheologic, în ea 
fiind menționate câteva semne de hotar din regiunea dealului Vețel, care în realitate sunt 
morminte tumulare din epoca bronzului.  
Tot în deceniul al optulea al secolului al XVIII-lea a fost realizată și ridicarea topografică 
iozefină, prima hartă de calitate al Imperiului Habsburgic. Chiar dacă topografii militari austrieci 
nu au avut interesul de a consemna siturile arheologice, exceptând pe acelea care ar fi putut avea 
utilități militare (ex. castrele romane), informațiile cuprinse în hărți sunt utile în vederea evoluției 
localităților. În cazul nostru doar pe aceste hărți apar locașe de cult care au fost demolate între 
timp. Astfel la Araci, în latura vestică a satului a fost consemnată o biserică, probabil de rit 
greco-catolic, care a dispărut la începutul secolului XX. Aceeași situație se poate constata și la 
Ariușd, unde în cimitirul aflat la poalele dealului Tyiszk apare de asemenea o biserică, foarte 
probabil una de rit catolic, care pare să fi fost biserica medievală a localității.  
Dacă iniţial, primele descoperiri arheologice din sud-estul Transilvaniei au fost semnalate 
întâmplător, la mijlocul secolului al XIX-lea (Neugebauer 1851; Rómer 1868, 39), făcând parte 
chiar din colecţii particulare, odată cu definirea obiectivelor arheologiei, a crescut şi interesul 
ştiinţific pentru arheologie (Lazăr 1995, 23). 
În deceniul șapte al secolului al XIX-lea, istoricul Frigyes Pesty (1823-1889), a inițiat un proiect 
de colectare a toponimelor din Ungaria. Chestionarul întocmit a dorit să adune informaţii privind 
istoria, toponimele şi monumentele aflate în perimetrul tuturor localităților din Regatul Ungar.  
Munca de întocmire a toponimelor pentru Araci, Hetea şi Vâlcele a fost realizată de către preotul 
reformat  Csulak Zsigmond la data de 23 mai  1865. Lista întocmită cuprindea o descriere 
detaliată a tuturor toponimelor din localitate, dar conținea prea puține detalii cu caracter 
arheologic. Alături de locașele de cult existente, lista menționează două capele, cea a familiei 
Béldi și a familiei Tamási, respectiv un număr mare de toponime cum ar fi Fașbirț, Fizteleac, 
Gatyafenék etc, unde pe parcursul timpului au apărut vestigii arheologice.  
Pentru Ariușd chestionarul a fost completat de către Pálfy Sándor, preotul catolic din localitate, 
care se pare că și-a luat mai în serios treaba de cât colegul din Araci, oferind informații despre 
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două situri arheologice. Una dintre ele, este fortificația de pe dealul Csokas, despre care 
consemnează, aceasta a fost evul mediu cetatea Ariușdului, respectiv și faptul că ar fi fost 
construit în vremea cavalerilor teutoni și ar fi fost în legătură cu cetetea Heltuin de la Crizbav. 
Cel de al doilea este Dealul Tyiszk, devenit vestit ca urmare a cercetărilor arheologice efectuate 
aici de a lungul timpului. Preotul îl numește Gyiszk, menționând numărul mare de ceramică care 
se găsește pe ea, dar și rezultatul unei campanii de căutare de comori, în cursul căruia localnicii 
au descoperit un vas de mari dimensiuni, pe care însă l-au spart din cauza frustrării.  
O altă informație legată de sit este menționarea descoperirii în timpul aratului al unei tolbe și un 
topor de luptă, despre care preotul scria că ar fi romane. Piesele, care cu certitudine nu erau de 
factură romană, au dispărut între timp, dar informația preluată și perpetuată în literatura de 
specialitate s-a păstrat astfel încât în repertoriile arheologice apare un sit roman. 
Tot în deceniul al șaptelea al secolului XIX a activat în zonă și eruditul cercetător Balázs Orbán, 
care a întocmit prima monografie cu valoare științifică a Ținutului Secuiesc. Deși a vizitat satele 
comunei Vâlcele, Orbán a găsit prea puține lucruri demne pentru a fi consemnate.  
În cazul Araciului el nu vorbește decât despre biserica reformată, despre care interpretând greșit 
o informație privind una dintre renovări, credea că a fost ridicată în anul 1665, respectiv de piatra 
funerară al unuia dintre nobili locali care se găsește aici.  
La Ariușd Orbán a consemnat în linii mari aceleași obiective care apar în chestionarul lui Pesty: 
fortificația de pe Csokas și dealul Tyiszk, pe care-l numește Tgyisz. Totuși aduce și un plus față 
de chestionar, menționând faptul că pe platoul de lângă Vețel apar în timpul aratului vestigii 
arheologice, respectiv consemna existența pe creasta din spatele Vețelului al unor movile, despre 
care credea că sunt ruinele unor turnuri de observație romane sau morminte barbare. Informația 
s-a încetățenit pe parcursul timpului, în bibliografia de specialitate apărând turnuri romane la 
Ariușd, deșii cercetările efectuate au confirmat faptul că aceste movile sunt morminte tumulare.  
Deși au apărut primele instituții muzeale în zonă, sfârșitul secolului al XIX-lea a adus o oarecare 
acalmie în cercetare. Din această perioadă avem doar câteva descoperiri izolate care au rămas 
nepublicate, respectiv menționarea unui tezaur format din mai multe brățări de bronz descoperită 
într-un punct neprecizat de la Araci, publicat de către Herepey Károly în monografia comitatului 
Alba, apărută la Aiud în anul 1901. 
Începutul secolului XX a adus o revigorare a cercetării, în special la Ariușd, unde după câteva 
sondaje efectuate de către Julius Teutch, Ferenc László a inițiat săpăturile sistematice de pe 
dealul Tyiszk. Rezultatele acestor campanii de cercetare au apărut sub forma unor rapoarte 
anuale, dar au fost preluate și republicate de anuare de specialitate de prestigiu, cum ar fi revista 
Archaeologiai Értesítő din Budapesta.  
În paralel cu săpăturile de pe Tyiszk au fost extinse și cercetările din zonă, pe parcursul acestora 
fiind identificate și cercetate siturile de la Araci - Csulakkarej, Araci - Fașbirț, Ariușd - Lenkert.  
Arheologia face un pas foarte important în evoluţia sa ca ştiinţă, după anul 1900, când 
investigaţiile încep să se facă cu precădere prin sondaje şi săpături sistematice. 
Primele cercetări arheologice de amploare de la Ariuşd, au fost executate de Fr. László, între anii 
1907-1913 şi în 1925. Activitatea sa a fost apreciată de Vasile Pârvan, Ion Andrieşescu, Al. 
Tzigara-Samurcaş, H. Schroller, precum şi de numeroşi cercetători străini (Cavruc1998, 20). 
Descoperirea, din punct de vedere ştiinţific, a aşezărilor grupului Ariuşd se datorează de 
asemenea unui colecţionar braşovean, Julius Teutsch. Farmacist de profesie, autodidact în 
domeniul ştiinţelor umaniste, pasionat de trecutul Ţării Bârsei, Teutsch a efectuat, la cumpăna 
dintre secolele XIX-XX, o bogată activitate de colectare şi cercetare etnografică şi arheologică. 
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Cercetările arheologice realizate de Fr. Laszlo în anul 1910 la Ariușd (după Sztáncsuj S. J.,  
2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 2015, p. 30 / Fig.7). 
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Aşezarea Cucuteni-Ariuşd, Dealul Tyiszk-hegy (Fotografie realizată în timpul cercetărilor 
arheologice de către László Ferenc; fotografia originală se află în colecţia dr. Zsolt 
Székely). 

 
 
 
Ca urmare a cercetărilor efectuate în prima jumătate al secolului XX, numărul siturilor cunoscute 
a crescut, în repertoriul publicat în anul 1941 de către Márton Roska, apărea un număr însemnat 
de descoperiri izolate sau situri arheologice identificate, atât la Araci, cât și la Ariușd, apărând 
totodată și o descoperire de la Vâlcele. 
Perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial este marcată de activitatea lui Zoltán Székely, 
de la care avem o bibliografie bogată și variată. Din punctul de vederea al cercetării din comuna 
Vâlcele, Székely a publicat în 1955 descoperirea unui mormânt în cistă și al unui topor de aramă, 
ambele din epoca bronzului descoperite la Araci, respectiv rezultatele cercetării efectuate în 
cetatea de la Csokas, unde alături de cercetarea sistemului defensiv s-a descoperit și un mormânt 
de incinerație de epocă romană. 
Primele săpături arheologice sistematice din această perioadă au avut loc în anul 1949, pe 
limesul răsăritean al Daciei romane, coordonate fiind de Academia Română. 
Colaborarea dintre Academia Română şi muzeul din Sf. Gheorghe a dus la continuarea 
cercetărilor şi în următoarele decenii, cercetări realizate de echipe de arheologi renumiţi ai 
vremii, precum: I. Nestor, E. Zaharia, C. Daicoviciu, K. Horedt, D. Protase, I.I. Russu, E. 
Chirilă, I. Molnar ş.a. 
Astfel, epoca neolitică a fost cercetată la Leţ (Székely 1951) şi la Ariuşd (Székely – Zaharia 
1986, 101-114), eneoliticul a fost cercetat la Reci – Cultura Bodrogkeresztúr – (Székely 1964, 
121-136), epoca bronzului timpuriu la Zăbala (Székely 1971, 387-400), prima vârstă a fierului la 
Reci şi Cernat (Székely 1966), La Tene-ul dacic în aşezări şi cetăţi, la Covasna şi Caşin (Székely 
1972, 201-241, 1979-1980, 23-34). Au fost săpate sistematic lagărele militare romane de la 
Olteni (Székely 1975, 343-351). Epoca post-romană a fost cercetată în mai multe puncte ale 
judeţului. 
 

 
Şantierul arheologic Ariuşd, Dealul Tyiszk-hegy (a - fotografie cu Székely Zoltán şi Ioan 
Nestor din anul 1972  (după Zsolt Székely 2006, 246/10.B); b – şantierul arheologic 
Ariuşd, 1967 (după Zsolt Székely 2006, 249/13.B). 
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În anii 1990, arheologii Z. Székely, B.Bartok şi V.Cavruc, în colaborare cu Institutul Român de 
Tracologie şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, au efectuat cercetări sistematice la 
complexul tumular din epoca bronzului timpuriu de la Brăduţ (Zs. Székely 1995, 106-114; 1997, 
41-54), Chilieni,Vârghiş, Zoltan,(Cavruc 1997 a, 97-134; 157-172). László Attila în ultimii ani a 
efectuat cercetări arheologice la Malnaş-Băi (eneolitic) şi în cartierul Simeria din Municipiul Sf. 
Gheorghe (Cultura Gava). Gh. Lazarovici şi M. Meşter au reluat săpăturile în aşezările neolitice 
de la Olteni şi Leţ, jud. Covasna, în perioada anilor 1995-1997. 
În anul 1997, la Biborţeni (Baraolt, Jud. Covasna), s-a descoperit o aşezare din neolitic cu 
ceramică liniară, şi, în alt punct din zonă, o groapă de cult aparţinând culturii Bodrogkeresztur. 
La Albiş - comuna Cernat, în anul 1998 s-a descoperit o aşezare din epoca bronzului (Clutura 
Wietenberg). 
Dintre proiectele de cercetare arheologică realizate de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, 
în colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, care au contribuit la cunoaşterea şi 
evoluţia culturilor pre şi proto-istorice din această parte a României, le amintim pe cele mai 
importante: Aşezarea preistorică de la Zoltan - "Nisipărie", Satul Zoltan, comuna Ghidfalău, jud. 
Covasna (1996-2002); Cetatea dacică de la Covasna „Cetatea Zânelor”, oraş Covasna, jud. 
Covasna (1998-2015); Situl arheologic Olteni „Cariera de nisip”, sat Olteni, comuna Bodoc, jud. 
Covasna (2001-2012); Aşezarea preistorică de la Păuleni-Ciomortan „Dâmbul Cetăţii”, sat 
Şoimeni/Csikcsomortán, comuna Păuleni-Ciuc, jud. Harghita (1999-2014) şi Şantierul 
arheologic de la Băile Figa, sat Figa, oraş Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud (2006-2016), cercetare 
realizată în cadrul proiectului româno-britanic „Exploatarea preindustrială a sării în Bazinul 
Carpatic”. 

Bibliografie selectivă:  
Hărţi 
Ridicarea topografică iozefină – Josephinische Landaufnahme (1763-1784). Marele Principat al 
Transilvaniei (1766-1773) 
Ridicarea topografică franciscană – Franziszeische Aufnahme (1806-1870). Transilvania (1853-
1858; 1869-1870) 
Harta Imperiului Austro-Ungar (1910) (http://www.geo-spatial.org/download/harile-austriece-
1910-reproiectate-in-stereo70) 

Cărţi, studii, articole  
Buzea D.-L. 2009: Aşezarea eneolitică de la Păuleni. Rolul şi locul ei în cadrul eneoliticului din 
zona Carpaţilor Răsăriteni, Teză de doctorat (ms), Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu. 
Benkő József. Transsilvania specialis, I-II., Bukarest – Kolozsvár, 1999 
Csáki Árpád 
2012 Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864-1865. Székelyföld és térsége. I., Redactor: Csáki 
Árpád, Budapest – Sepsiszentgyörgy 
Csutak Vilmos – László Ferenc 
1914 Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1913. évi állapotáról. Sepsiszentgyörgy. 
Herepey Károly 
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1901 Alsófehér vármegye őskora. A fémek korszaka. In: Alsófehér vármegye monográfiája, II., 
1, Nagyenyed, 36-78. 
László Ferenc 
1911 - Háromszék vármegyei praemykenaei jellegű telepek – Stations de l’époque pré-
mycénienne dans le comitat de Háromszék. Dolgozatok–Travaux II. p. 175-259. 
1927 - Les types de vases peints d’Ariuşd (Erősd). Dacia I (1924). p. 1-27. 
1914a - Az erősdi ásatások. In: Archaeologiai Értesítő, 34, 2, p. 151-153. 
1914b - Ásatások az erősdi őstelepen (1907-1912) - Fouilles de la station primitive de Erősd. In: 
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiséhtőrőból, 5, nr. 2, Kolozsvár, p. 279-
416. 
László A. 1988 -Precizări în legătură cu corpusul aşezărilor culturii Ariuşd-Cucuteni, În Aluta, 
XVII-XVIII, Sf. Gheorghe. 
Ferenczi S. 1929 - Raport asupra unei excursii archeologice în judeţul Trei-Scaune. ACMIT I. 
p. 242-246. Varianta îngrijită şi mai amplă: Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. 
ActaS 1998, I, p. 189-252. 
Orbán Balázs 1869 - Székelyföld leírása ... III. Háromszék, Pest. 
Maxim Z. 1999 - Neo-eneoliticul din Transilvania. Date matematico-statistice, BMN, Cluj – 
Napoca. 
Monah D., Cucoş Şt. 1985 - Aşezările Culturii Cucuteni din România, Iaşi. 
Popovici D. 2000 - Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor (1). BMA VIII. Piatra 
Neamţ. 
Prox A. 1941 -  Die Schneckenbergkultur. Kronstadt-Braşov. 
Rep.Covasna 1998 -  Repertoriul arheologic al judeţului Covasna. V. Cavruc (red.). SMA I. 
Sfântu Gheorghe. 
Roska Márton 
1941 - Az aeneolithikum kolozskorpádi I. jellegű emlékei Erdélyben. In: Közlemények az Erdélyi 
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, I., Kolozsvár, p. 44-99 
1942 - Erdély régészeti repertóriuma. I. Őskor, Kolozsvár. 
Székely Zoltán 
1955 - Bronzkori adatok a Magyar Autonom Tartomány területéről, In: A Sepsiszentgyörgyi 
Tartományi Múzeum Évkönyve, Szerk. Székely Zoltán, Marosvásárhely. 
1955A: Raport despre cercetările arheologice executate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe 
între anii 1945-1953. In: Székely Z. (red.), Muzeul Regional Sfîntu Gheorghe – Almanah 1879-
1954. Tîrgu Mureş. p. 7-47. 
Székely Zsolt 1997: Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul 
Transilvaniei. BiblThr XXI. Bucureşti 
Sztáncsuj S. J., 2003: A Cucuteni–Erősd-kultúra leletei a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
ComArchHung. p. 31-66. 
2009 - Az Erősd-kultúra emberábrázolásai. ActaS. p. 185-206 
2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 2015, Cluj-Napoca. 
1981 Az erősdi Tyiszken és a Csókáson levő neolitikus és középkori erődítések. In: Aluta, XII-
XIII, Sf. Gheorghe, p. 50-53. 
* * * * * 
1914 A Székely N. Múzeum 1913-iki állapotáról. In: Archaeologiai Értesítő, 34, 2, p. 156-
160. 
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Rezultate 

Istoricul descoperirilor arheologice din zona comunei Vâlcele 

Pe teritoriul comunei Vâlcele au fost descoperite vestigii arheologice care atestă locuiri umane 
datate încă din cele mai vechi timpuri. Pe teritoriul localităţii au fost descoperite şi semnalate 
importante materiale arheologice preistorice care datează din epoca pietrei, epoca cuprului şi 
epoca bronzului.  

Vestigiile arheologice din Vâlcele, au intrat în preocupările cercetătorilor încă din secolele 
trecute. Ruinele unor așezări şi poziţia strategică pe care sunt amplasate siturile, au trezit de 
timpuriu interesul oamenilor de cultură. Printre cercetători importanţi ai secolelor trecute pot fi 
amintiţi: Orbán Balázs (1869), Alexandru Ferenczi (1942-1943), Ioan Nestor (1949), Eugenia 
Zaharia şi Székely Zoltán (1968), care au adus contribuiţii semnificative la cunoaşterea 
preistoriei şi protoistoriei acestor meleaguri. 

Situri arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice (LMI 2015) și în 

Repertoriul Arheologic Național (RAN). 

Pe teritoriul comunei Vâlcele sunt înscrise doar 2 situri arheologice în Lista 
Monunentelor Arheologice (LMI 2015). 

Ariușd 
- CV-I-s-A-13036, nr. 27, Situl arheologic de la Ariuşd, "Dealul Tyiszk", 

Eneolitic, Cultura Cucuteni – Ariuşd; 

- CV-I-s-A-13037, nr. 28, Situl arheologic de la Ariuşd, ”Dealul Csókás”, cu 

componentele: 

o CV-I-m-A-13037.01, nr. 29, Fortificație, ”Dealul Csókás” - la 

extremitatea nordică a intravilanului, pe malul drept al Oltului; sec. 

XII - XIII, Epoca medievală; 

o CV-I-m-A-13037.02, nr. 30, Așezare, ”Dealul Csókás” - la 

extremitatea nordică a intravilanului, pe malul drept al Oltului, 

Hallstatt. 

Araci 
În LMI 2015 mai sunt înscrise o serie de monumente de arhitectură, după cum urmează: 

- CV-II-m-A-13125, nr. 215, Biserica reformată din Araci 

- CV-II-m-A-13126, nr. 216, Conacul Domokos. 

 În prezentul studiu este expusă și analizată situația acestora din punct de vedere arheologic. O 
analiză arhitecturală complementară este expusă pe larg în Studiul de Fundamentare Istorico-
Arhitectural. 

 
O parte dintre siturile arheologice din comuna Vâlcele sunt înscrise în Registrul Arhelogic 

Național (RAN). 
Sat Ariușd 
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Cod RAN Denumire Categorie  Tip  Cronologie 

64960.01 Aşezarea fortificată eneolitică 
de la Ariuşd - Dealul Tyiszk. la 
300 de m NV de sat   

locuire civilă 
  

aşezare 
fortificată   

Eneolitic, 
Epoca 
bronzului   

64960.02 Situl arheologic de la Ariuşd - 
Csókás. La 800 m NV de sat, 
pe malul drept al Oltului   

locuire civilă 
  

aşezare   Preistorie, 
Epoca 
medievală, 
Epoca 
romană, 
Hallstatt, 
Neolitic / sec. 
X - XI, sec. XII - 
XIII, sec. II-III   

64960.03 Situl arheologic de la Ariuşd   locuire   locuire   Neolitic, 
Epoca romană 
  

64960.04 Aşezarea eneolitică de la 
Ariuşd - Lenkert. la 1 km NE 
de Dealul Tyiszk   

locuire civilă 
  

aşezare   Eneolitic   

64960.05 Situl arheologic de la Ariuşd - 
Vecer   

locuire civilă 
  

aşezare   Epoca 
bronzului, 
Epoca 
medievală   

64960.06 Situl arheologic de la Ariuşd - 
Valea Cetăţii   

locuire   locuire   Hallstatt, 
Epoca 
bronzului   

 
Sat Araci 

Cod RAN Denumire Categorie  Tip  Cronologie 

64951.01 Situl arheologic de la Araci - 
Coasta lui Ciulac. lângă 
drumul ce duce spre Ariuşd, în 
dreapta gurii pârâului Retkes   

locuire civilă 
  

aşezare   Epoca 
bronzului, 
Eneolitic   

64951.02 Aşezarea Cucuteni - Ariuşd de 
la Araci - Păduros   

locuire civilă 
  

aşezare   Eneolitic   

64951.03 Necropola Schneckenberg de 
la Araci - Vápa Lorham   

descoperire 
funerară   

necropolă   Epoca 
bronzului   

64951.04
 

Aşezarea Cucuteni de la Araci 
- În Hater   

locuire civilă 
  

aşezare   Eneolitic   
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64951.05 Aşezarea neolitică de la Araci - 
Lunca Sălciilor  

locuire civilă 
  

aşezare   Neolitic   

 
Sat Vâlcele 

Cod RAN Denumire Categorie  Tip  Cronologie 

64988.01 Situl arheologic de la Ariuşd - 
Vereskút. pe malul stâng al 
pârâului Simeria   

locuire civilă 
  

aşezare   Latène, 
Neolitic / sec. 
I î.Hr. - I d.Hr. 

64988.02 Toporul de la Vîlcele - Drumul 
Săcuiesc 

descoperire 
izolată   

obiect 
izolat   

Epoca 
bronzului   

 

 
Comuna Vâlcele - încadrare în zonă 

Prezentarea siturilor arheologice 

Un catalog al siturilor arheologice cunoscute la momentul redactării prezentului studiu este 
prezentat în cele ce urmează. În hărțile prezentate, limitele siturilor arheologice sunt 
preprezentate cu line roșie iar zonele de protecție a siturilor sunt reprezentate cu linie albă. 
Hărțile folosesc drept fundal imagini din satelit (@2016 Digital Globe). Pentru identificarea 
cartografică și/sau în teren, în catalog au fost redate coordonatele centrelor geografice ale 
siturilor (WGS1984, grade zecimale). Coordonatele limitelor siturilor și a limitelor zonelor de 
protecție sunt redate în anexă (Stereo 1970; numerotația siturilor din anexă corespunde cu cea 
din catalog). 
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Araci 

ARACI (Arpătac; Árapatak (m); Arendorf, Arndorf (g); Arnderf (s)) 
Prima atestare documentară: 1332 – Martinus sacerdos de Aruapotok (DIR C, vol. III, p. 152). 

Intravilan 

Situri arheologice 

Vatra Satului 

Coordonate centru sit: N 45.811058°, E 25.651930° 

 

Biserica reformată 

Cod LMI: CV-II-m-A-13125; Tip: locaş de cult; Datare: XIV  
Coordonate centru sit: N 45.809657°, E 25.655184°; Altitudine: 509 m. 



159 

 

Biserica reformată din localitate, ridicată în cimitirul situat pe un bot de deal aflat la cca. 300 de 
metri spre sud–sud-vest de la centrul localităţii, este un lăcaş de cult cu absida poligonală de 
factură gotică. Amenajările terenului din jur, efectuate în cursul deceniul trecut au relevat faptul 
că a fost prevăzută cu o sacristie dreptunghiulară, lipită de latura nordică a absidei. 
În lipsa cercetărilor arheologice sistematice, biserica poate fi datată doar pe baza atestării 
documentare datorată unui preot de la începutul secolului al XIV-lea, respectiv al frescelor de 
factură gotică care decorează arcul de triumf şi părţi din pereţii absidei.  
Tip descoperire: – 
Cercetare: Zsigmond Lóránd BORDI, 2006; Verificări în teren Dan ȘTEFAN și Dan BUZEA 2016. 
Bibliografie primară: Inedit. 
Menţionări: VOFKORI László 1998, II, 281.  

Vechea biserică greco-catolică (sau ortodoxă) 

Tip: locaş de cult; Datare: ?  
Coordonate centru sit: N 45.813092°, E 25.648669°; Altitudine: 507 m. 
Pe vechile hărţi militare austriece apare, începând cu deceniul opt al secolului al XVIII-lea, un 
locaş de cult aflat la sud de biserica ortodoxă din localitate situată pe platoul aflat pe latura nord-
vestică a satului.  
Biserica cu dimensiuni şi formă necunoscută dispare de pe hărţile realizate după primul război mondial. 
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Tip descoperire: – 
Cercetare: – Verificări în teren Dan ȘTEFAN, Dan BUZEA 2016. 
Bibliografie primară: RTI.T, carou 259; HIAU 1910, carou 43_46; HTS 1947, L-35-76-A (nu 
apare). 

Extravilan 

Situri arheologice 

Situl arheologic Csulakkaréj 

Cod RAN: 64951.01; Tip: aşezare; Datare: A, Cţ 
Coordonate centru sit: N 45.800070°, E 25.664748°; Altitudine: 525; 
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Pe promontoriul numit „Csulakkaréj” sau „Hegykaréj” („Coasta lui Csulak”; „Coasta Dealului”), situat 
la 1,56 km de centrul localităţii, pe latura vestică a pârâului Retkes, la nord de Dc 33A care duce la 
Ariuşd, pe o suprafaţă de cca. 7500 mp a fost identificată o aşezare eneolitică fortificată cu şanţ de 
apărare pe latura nordică, aparţinând grupului cultural Ariuşd (MNS, Nr. Inv. 5443–5444). 
Pe suprafaţa sitului arheologic sunt menţionate şi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni. 
Tip descoperire: periegeză. 
Cercetare: Ferenc LÁSZLÓ, 1913; Sándor József SZTÁNCSUJ, 2009; verificări în teren Dan 
ȘTEFAN, Dan BUZEA 2016.  
Bibliografie 
Primară: CSUTAK Vilmos – LÁSZLÓ Ferenc 1914, ; SZTÁNCSUJ Sándor József 2015, 48. 
Menţionări: LÁSZLÓ Ferenc 1914b, 281, 387; * * * 1914, 157; SCHROLLER, Hermann 1929, 334; 
SCHROLLER, Hermann, 1933, 77, nr. 130; ROSKA Márton 1942, 30, nr. 9; FERENCZI Géza – 
FERENCZI István 1964, 40, nr. 2; MONAH, Dan – CUCOŞ, Ştefan 1985, 54, nr. 13; LÁSZLÓ, Attila 

1988, 122; LÁSZLÓ Attila – HAIMOVICI Sergiu 1995, 517, nr. 2; MAXIM, Zoia 1999, 140, nr. 4; 
SZÉKELY Zsolt 1997, 73, nr. 6; POPOVICI, Dragomir Nicolae 2000, 97, nr. 34.1.1; RACv 1998, 
150, nr. 619;  

Situl arheologic Fásbérc-alja 

Cod RAN: 64951.02; Tip: aşezare; Datare: Epoca bronzului 
Coordonate centru sit (WGS84): N 45.808034°, E 25.657292°; Altitudine: 515 m. 

Coasta lui 
Csulak 

Fizteleac 
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Pe locul Fásbérc-alja (Sub Faşbirţ; Poalele Crestei înpădurite) situat la 0,5 km spre est de intersecţia DN 
13D cu Dj 103, bibliografia de spacialitate menţionează o aşezare cu ceramică pictată de tip Cucuteni–
Ariuşd.  
Cercetările efectuate în deceniul trecut nu au confirmat aceste afirmaţii, dar au identificat urme de locuire 
din perioada timpurie a epocii bronzului (cultura Glina III – Schneckenberg).  
Descopririle efectuate în acest punct ar putea fi puse în legătură cu cele din punctul Sub Vapa (punct 
42.a.III.2) 
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Ferenc LASZLO, 1913; Sándor József SZTANCSUJ, 2009; verificări în teren Dan 
ȘTEFAN, Dan BUZEA 2016. 
Bibliografie 
Primară: László Ferenc 1914b, 281; LASZLO Attila 1988, 122; SZTANCSUJ Sándor József 2015, 
101 (ca Fásbérc; Vârful păduros). 
Menţionări: * * * 1914, 158 (ca Fásbérc); MONAH, Dan – CUCOS, Ştefan 1985, 54, nr. 14; 
RACv, 150, nr. 620 (ca Păduros); Maxim, Zoia 1999, 140, nr, 40 (ca Locul Păduros)  

Capela funerară Béldi 

Tip: monument funerar; Datare: XIX 
Coordonate centru sit (WGS84): N 45.807790°, E 25.658784°; Altitudine: 525 m. 
Situl a fost reprezentat pe harta sitului 1.2.2 cu care are zonă de protecție comună. 
În locul „La Capâlnă”, aflată la 300 metri spre sud-vest de biserica reformată, pe o movilă care se înalţă 
cu cca. 10 metri asupra coastei, se găsesc ruinele capelei funerare a familiei conţilor Béldi.  
Capela de dimensiuni şi formă necunoscută a fost demolată complet în cursul secolului XX, locul ei fiind 
marcat în prezent doar de o adâncitură de 3×2 metri. 
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: verificări în teren Dan Lucian BUZEA, Zsigmond Lóránd BORDI, 2016 
Bibliografie: Inedit 
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Circumvalaţiunea de pe Dealul Vârşa 

Tip: fortificaţie (?); Datare: ? 
Coordonate centru sit (WGS84): N 45.813277°, E 25.684340°; Altitudine: 660 m. 

 
Pe un bot de deal situat la 2,5 km spre est de la intersecţia DN 13D şi DJ 103, aflat de asupra văii 
superioare a Pârâului Retcheş, se poate observa o circumvalaţiune cu suprafaţa de 8800mp, având un 
perimetru de 370 m. Valul care înconjoară platoul are la bază o lăţime de 2-2,5 metri şi o înălţime de 1-
1,5 metri. La suprafaţă nu se pot observa materiale de factură arheologică. 
Datorită lipsei cercetărilor arheologice suplimentare nu poate fi precizată epoca de care aparţine situl. 
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Alexandru POPA - Zsigmond Lóránd BORDI, 2014 
Bibliografie: Inedit 
 
Locuri cu descoperiri izolate 

Punctul Fizteleac (Fűztelek) 

Cod RAN: 64951.05; Tip: descoperire izolată; Datare: E 
Coordonate: N 45.7992018°, E 25.6700706°; Altitudine: 533 m. 
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În locul Fűztelek sau Fizteleac (Lotul cu salcii), din valea pârâului Retkes, situat la aproximativ 
200 de metri spre est de situl eneolitic de pe Csulakkaréj a fost descoperită în anul 1913 o daltă 
eneolitică de piatră (MNS, Nr. Inv. 5442) 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: Ferenc László - 1913 
Bibliografie: CSUTAK Vilmos – LÁSZLÓ Ferenc, 1914, 15; * * * 1914, 158; ROSKA Márton 1942, 
30, nr. 9; RACv 1998, p. 150, nr. 621; SZTÁNCSUJ Sándor József 2015, p. 48. 

Punctul Sub Vapa 

Coordonate: N 45.8062623°, E 25.6589770°; Altitudine: 501 m. 

Coasta lui 
Csulak 

Fizteleac 
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Din capătul spre Ariuşd a localităţii, de la poalele costei Vapa, în marginea nordică a luncii 
Lorham (sas. Rohrhamm = luncă cu stufăriş), provin mai multe descoperiri incidentale, din 
puncte care nu mai pot fi identificate în prezent. 
Datorită caracterului lor, descoperirile ar putea fi legate de situl arheologic „Sub Faşbirţ” situat 
la cca. 150-200 metri spre nord. 
 
a) Cod RAN: 64951.04; Tip: mormânt în cistă; Datare: G-S  
În anul 1953, în timpul exploatării argilei, într-un loc neprecizabil aflat la poalele coastei Vapa, a 
fost descoperită la adîncimea de 1,60 metri, un mormânt cu cistă de piatră, orientată NV–SE, 
având ca inventar doar osemintele defunctului, atribuită fazei B a culturii Glina III – 
Schneckenberg.  
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: Zoltán SZÉKELY, 1954  
Bibliografie:  
Primară: SZÉKELY Zoltán 1955a, 48-50; SZÉKELY Zoltán 1955b, 51-52.   
Menţionări: SZÉKELY Zoltán 1955c, 844 (ca Vápa); G. Bichir, Dacia, 6, 1962, 90; I. Paul - M. 
Blăjan, Forschungen, 18, 2, 1975, 38;. SZÉKELY Zsolt 1997, 40b-41 (ca Vápa), 73 (ca Lorhám); 
RACv 1998, p. 150, nr. 622 (ca Vápa Lorham). 
 
bTip: descoperirie izolată; Datare: Epoca Bronzului. 
La aproximativ 25 de metri spre vest de punctul precedent, a fost descoperit la adâncimea de 
1,60 metri un topor-târnăcop de aramă, atribuit aceleaşi culturi Glina III – Schneckenberg (MNS, 
Nr. Inv. 15069; predat în 1973 la MNIR).  
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: Zoltán SZÉKELY, 1954  
Bibliografie: 
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Primară: SZÉKELY Zoltán 1955a, 50, fig. 1; SZÉKELY Zoltán 1955b, 52, fig. 1. 
Menţionări: SZÉKELY Zoltán 1955c, 844 (ca Vápa); G. Bichir, Dacia, 6, 1962, 90; SZÉKELY 
Zoltán 1967, 328 - 329; I. Paul - M. Blăjan, Forschungen, 18, 2, 1975, 38; SZÉKELY Zsolt 1997, 
73 (ca Lorhám); RACv 1998, p. 150, nr. 622 (ca Vápa Lorham). 

Gatyafenék  

Cod RAN: 64407.02; Tip: locuire; Datare: Btz 
Coordonate: 45°49’46.6513” N, 25°38’24.4169” E; Stereo 70: X: 549872.04, Y: 481294.59; 
Altitudine: 491 m 
În locul numit Gatyafenék situat la 2,25 km spre nord-est de la intersecția dintre DN 13D și DJ 
103, între pârâurile Hotarului şi Beldi, s-au descoperit fragmente ceramice epoca bronzului şi un 
celt din bronz cu defect de turnare (MNS, Nr. Inv. 8305; dispărut în 1945). 
Notă: În RAN situl este menționat pe teritoriul localității Hăghig. 
Tip descoperire: incidentală, periegeză 
Cercetare: Vilmos Csutak, Márton Roska (1934) 
Menționări bibliografice: Roska Márton 1942a, 107, nr. 39 (la Hăghig); RACv 1998, 89, nr. 
256 (la Hăghig). 

 
Localizarea sitului Gatyafenék 

 

Descoperiri izolate din puncte neprecizabile 

1. În deceniul opt al secolului al XIX-lea, într-un loc neprecizat din hotarul localităţii, a fost găsit 
un topor de piatră cu gaură de înmănuşare, de formă migdaloidală (L: 17,7 cm, lmax: 6 cm, Dgaură: 
2,5 cm) (MNS, Nr.Inv. 7/899), atribuită culturii Coţofeni. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: – 
Bibliografie:  
Primară: CartInv IV. MNS, p. ... 
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Menţionare: ROSKA Márton 1941, p. 50, nr. 19, fig. 36;  ROSKA Márton 1942, p. 30, nr. 9; RACv 
1998, p. 150, nr. 623. 
 
2. Într-un punct neprecizat din hotarul localităţii au fost descoperite mai multe brăţări din bronz 
databile pentru a doua epoca a fierului (posibil celtice), dintre care doar trei au ajuns în colecţiile 
unor instituţii muzeale: 
a) Tip: tezaur; Datare: F2 
În colecţia Muzeului Colegiului Bethlen din Aiud au intrat două brăţări, una simplă, cea de-a 
doua ornamentată cu proeminenţe grupate câte trei, aşezate în direcţia punctelor cardinale. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: - 
Bibliografie: HEREPEY Károly 1901, 77, pl. XXIII/257-258; PARVAN Vasile 1926, 550-551, nota 
2; ROSKA Márton 1942, 30, nr. 9; ROSKA Márton 1944, 54, nr. 8, fig. 2; RACv 1998, p. 150, nr. 
624. 
b) Tip: tezaur; Datare: F2 
În colecţia Muzeului Naţional Secuiesc a intrat o brăţară (Nr.Inv. 1892/3.a; dispărut în 1945) 
ornamentată cu proeminenţe globulare grupate câte trei, aşezate în direcţia punctelor cardinale, 
zona dintre ele fiind decorată cu linii incizate în formă de S şi benzi incizate. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: - 
Bibliografie: CartInv MNS IV, ...; RACv 1998, p. 150, nr. 624. 
 
Descoperiri incerte  
1. Cod RAN: 64951.04; Tip: descoperire izolată; Datare: eneolitic (C-A) 
În punctul În Hater a fost descoperit un topor de tip Ariuşd. 
Tip descoperire: incidental (?) 
Cercetare: (?) 
Bibliografie: MAXIM, Zoia 1999, nr. 40. 
 
2. Cod RAN: 64951.04; Tip: descoperire izolată; Datare: eneolitic (C-A) 
În localitate este amintit un topor de tip Szekely. 
Tip descoperire: incidental (?) 
Cercetare: (?) 
Bibliografie: MAXIM, Zoia 1999, nr. 40. 
 
3. Cod RAN: 64951.04; Tip: descoperire izolată; Datare: eneolitic (C-A) 
În localitate este amintit un topor de tip Nadudvar.  
Notă: Informaţia se referă probabil la toporul-târnăcop de aramă descoperit în punctul Sub Vapa, 
care prezintă, analogii cu o piesă similară descoperită la Nádudvar în Ungaria (vezi SZEKELY 
Zsolt 1997, 41). 
Tip descoperire: incidental (?) 
Cercetare: (?) 
Bibliografie: MAXIM, Zoia 1999, nr. 40. 
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Ariușd 

ARIUŞD (Eruşd, Ariuşi, Ariujd; Erősd (m))  
Prima atestare documentară: 1478 – posessio Erewsd (Ub, VII, nr. 4262) 

Intravilan 

Situri arheologice 

Vatra Satului 

Coordonate centru sit: N 45.778027°, E 25.677328° 

 

Dealul Tyiszk 

Cod LMI: CV-I-s-A-13036, Cod RAN: 64960.01; Tip: aşezare fortificată; Datare: Eneolitic, 
Epoca Bronzului. 
Coordonate: N 25.684397°, E 25.684125°; Altitudine: 549 m. 
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În capătul de NE a satului, pe un promontoriu situat între pârâurile Ariuşd (Satului) şi Valea 
Tiscului a fost identificată şi cercetată începând cu anul 1907 o aşezare fortificată priestorică, cu 
suprafaţa de cca. 0,5 ha, care este separată de restul piemontului de un şanţ de apărare situat pe 
latura estică. 
a) Dealul Tyiszk – locuirea eneolitică 
Este prezentă pe toată suprafaţa cercetată a aşezării, fiind caracteristică pentru cele şase nivele 
inferioare descoperite. Au fost identificate locuinţe semiadâncite (în nivelul inferior) şi de 
suprafaţă (în nivelele superioare), vetre de foc, cuptoare, gropi de provizii etc. Materialul 
arheologic foarte bogat constă din ceramică (de uz casnic şi pictată), unelte din piatră, os şi corn, 
obiecte de port şi podoabă (din cupru sau colţi de cerb).  
Fortificarea aşezării poate fi legată de asemenea de acveastă perioadă de locuire. 
b) Dealul Tyiszk – locuirea din epoca bronzului 
Este mai puţin consistentă decât cea din epoca precedentă, apărând doar în nivelul al şaptelea 
(superior) şi concentrându-se pe latura estică a aşezării. 
Tip descoperire: sondaje, săpături sistematică 
Cercetare: Dan Buzea, Dan Ștefan, Zsigmond Lóránd Bordi – 2016 
Bibliografie: Bibliografie: J. Teutsch, MAGW, 15, 1900, 189; id., MPK, 1, 6, 1903, 387 - 91; 
id., AÉ, 26, 1904, 221 - 7; 26, 1906, 375 - 77; C. Schmidt, ZfE, 26, 1904, 145 - 6; 56, 1924, 149 
(il.); L. Laloy, L'Anthropologie, 15, 1904, 309 - 1; F. László, JSzNM, 1907, 15 - 19; 1908 - 9, 39 
- 43; 1910 - 11, 50 - 61; 1912, 8; 1913, 11 - 13; id., Dolg, 2, 1911, 175 - 259 (il.); 5, 1914, 279 - 
417 (il.), (raportul principal asupra stratigrafiei); id., AÉ, 32, 1912, 57 - 66, (il.); id., Dacia, 1, 
1924, 1 - 27 (il.) (studiul ceramicii pictate); M. Roska, Dolg, 5, 1914, 420 - 1 (il.); id., AÉ, 42, 
1928, 48 - 53; 47, 1934, 162; id., DolgSz, 12, 1936, 40; id., KözlDebr., 1939, 1, 51, 1940, 1, 6; 
id., Közl, 1, 1941, 57, 82; 2, 1942, 20, 33 - 4, 50, 70, (il.); 3, 1943, 64 - 66, 13 (il.); id., Rep., 77, 
nr.30; C. Schuchhardt, PZ, 13-14, 1921 - 2, 169; 15, 1924, 14; id., Alteuropa, 3, 171, 176, 313; 
G. V. Childe, Danube, 98 - 103, 128 - 9, 208 (il.); id., Dawn, 4, 132 - 7, 144 - 5; C. Frankfort, 
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Studies, 16 - 17, 20 - 22, 24, 29, 34; J. Boehlau, PZ, 19, 1928, 74, 84; H. Schroller, Emlékkönyv, 
327 - 332; id., ZfE, 62, 1930, 254 - 6 (il.); id., StuKz., 40 - 62 (il.); id., PZ, 24, 1933, 338 - 9; N. 
Aberg, Chronologie, 3, 32, 41; I. Nestor, Stand, 38, 69, 75, 78; id., Dacia, 5 - 6, 1935 - 36, 132; 
id., IstRom, 1, 1960, 98; B.V. Richthofen, PZ, 25, 1934, 187, 188; W. Buttler, Marburger 
Studien 31 - 2; A. Prox, Schneckenberg, 16, 42, 66, 78; D.Berciu, Apulum, 1, 1939 - 42, 48; I. 
Kutzián, Körösk, 78, n. 576; T. Passek, Periodizaţia, 24; Z. Székely, SCIV, 6, 1955, 844; id., 
Almanah, 50; id., SCIV 18, 1967, 330; id., Apulum, 9, 1971, 131 - 132 (il.); id., Materiale, 10, 
1973, 219; id., Aluta, 8 - 9,  1976 - 1977,  11; id., Dacia, 22, 1978, 348, nr. 4; A. László, Aluta, 
X – XI, 1980, 11 – 21; id., La civilisation de Cucuteni en contexte Europeen, Iaşi, 1987, 49 – 57; 
id., Aluta, XVII - XVIII, 1988, 121 – 135; E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României, 1987, 18, 
24, 57, 100, 119, 126; Aluta, XVII - XVIII, 1988, 115 – 119; E. Zaharia -  Z. Székely, Aluta, 
XVII – XVIII, 1988, 101 – 114; B. Bartók, Aluta, XIV – XV, 1983, 27 – 31; id., Atti del VI 
CISPP, vol I, Roma, 1965, 270 - 272; id., Aluta, XII - XIII, 1981, 39 – 42; id., La civilisation de 
Cucuteni en contexte Europeen, Iaşi, 1987, 259 – 261;  Z. Székely, B. Bartók, Materiale, Oradea, 
1979, 55 - 57; id., Aluta, 5, 1973, 37 - 42, (il.);  B. Bartók, Aluta, XIV - XV, 1983, 25 – 26; id., 
Aluta, XVII - XVIII, 1988, 137 – 148; D. Popescu, Materiale, 2, 1954, 200 (il.); id., SCIV, 13, 
1962, 400; id., SCIV, 20, 3, 1969, 473; id., SCIV, 21, 3, 1970, 496; id., Dacia, NS, 13, 1969, 
509; id., Dacia, NS, 14, 1970, 434; id., Dacia, NS, 20, 1976, 274, nr.63; N. Vlassa, SCIV, 11, 
1960, 131 - 132; id., SCIV, 15, 1964, 362, 364; Vl. Dumitrescu, SCIV, 14, 1963, 59; Al. Vulpe, 
SCIV, 15, 1964, 460, n.17; id., SCIV, 20, 1969, 473; 21, 1970, 496; id., Dacia, 13, 1969, 509; 
14, 1970, 434; E. Comşa, SCIV, 16, 1965, 634; id., Boian , 35; A. Niţu, Danubius, 6 - 7, 1972 - 
1973, 16; id., Aluta, 5, 1973, 57 - 125 (il.); E. Zaharia, Aluta, 5, 1973, 26 - 32 (il.); Zs. Székely, 
Bronz, p. 74.; RACv 1998, p. 152-154, nr. 625; SZTÁNCSUJ Sándor József 2015, p. 48-54. 
 
 

Cimitirul vechi 

Tip: locaş de cult; Datare: ? 
Coordonate: N 45.779683°, E 25.680660°; Altitudine: 516 m.  
Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.1.1. cu care are zonă de protecție comună. 
Pe hărţile din secolele XVIII-XIX, în cimitirul situat la poalele dealului Tyiszk, aflat în capătul nordic al 
localităţii, apare o biserică de formă şi dimensiuni necunoscute, care nu mai figurează aici pe hărţile din 
secolul XX.  
În prezent pe teritoriul cimitirului nu se pot observa urme de construcţii. Nu s-au făcut cercetări 
suplimentare. 
Este posibil ca aici să se fi ridicat biserica medievală a localităţii, deoarece actuala biserică reformată a 
fost construită abia în anul 1700, în timp ce biserica ortodoxă a fost ridicată în secolul al XVIII-lea.  
Tip descoperire: – 
Cercetare: – Zsigmond Lóránd Bordi – 2014. 
Bibliografie:  
RTI.T, carou 259; RTFI.T; HIAU 1910, carou 43_46 (nu apare). 

Extravilan 

Situri arheologice 
 

Situl arheologic Lenkert 
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Cod RAN: 64960.04; Tip: aşezare; Datare: A  
Coordonate: N 45.7909508°; E 25.6777954°; Altitudine: 591 m. 

 
Localizarea incorectă a sitului Ariușd de la Lenkert 

 

La 1,5 km spre nord de centrul localităţii, pe o creastă situată de asupra izvoarelor pârâului 
Csókás (Cetăţii), cuprins între două braţe a acestuia, pe latura vestică a hotaului numit „Lenkert” 
(Grădina de in), a fost identificată o aşezare cu ceramică pictată din eneolitic, aparţinând 
grupului cultural Ariuşd. În cursul sondajului efectuat, a fost decoperit printre altele, un suport 
cilindric pictat fragmentar şi un vas cu patru proeminenţe (MNS, Nr. Inv. 2023-2024). 
Arheologul Sztáncsuj S. J., a localizat în anul 2015 acest sit aparținând culturii Cucuteni-Ariușd 
(mil.V-IV a. Chr.), pe un bot de deal de formă elipsoidală, pe partea nordică a văii pârâului 
Csókás, aflat la aproximativ 1 km nord de așezarea eponimă (Sztáncsuj S. J. 2015, 48). 
În cadrul documentării arheologice realizată de echipa MNCR în anul 2016, s-au realizat 
investigații geo-fizice (k-metrie) și de fotografie aeriană, pentru a localiza cu exactitate acest sit 
arheologic.  
Cercetările non-invazive au demonstrat faptul că localizarea sitului în acest punct este una 
eronată. Arheologic nu există dovezi prin care să putem localiza acest sit pe acest bot de deal.  
Situl „Lenkert” (Grădina de in) descoperit de Ferenc László, poate fi atribuit mai degrabă unei 
descoperiri întâmplătoare de materiale Ariușd, în punctul cu același nume - „Lenkert”, care 
cuprinde un teritoriu mai mare aflat între dealurile de la Araci, Hetea, Ilieni și Ariușd. 
Tip descoperire: periegeză, sondaj 
Cercetare: Ferenc László – 1907-1908; Ștefan D., Ștefan M. M, Buzea D. 2016. 
Bibliografie: F. László, Dolg, 3, 1911, 181, 232; H. Schroller, Emlékkönyv, 334; RACv 1998, p. 
154, nr. 626.;  Sztáncsuj S. J. 2015, 48. 

Mormântul tumular de la Lenkert 

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.7920356°; E: 25.680477°; Altitudine: 616 m. 
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Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.1. cu care are zonă de protecție comună. 
La cca. 1,6 km spre nord de la centrul localităţii; la capătul estic al sitului eneolitic Lenkert se 
găseşte un tumul cu diametrul de cca. 8 metri şi înălţimea de cca. 2 metri. Tumulul prezintă urme 
de deteriorare, fiind deranjat de o groapă de mari dimensiuni săpată în partea sa superioară. 
Datorită lipsei cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Sztáncsuj Sándor József – 2006; Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan 
Ştefan – 2016. 
Bibliografie: inedit 

Mormântul tumular de la Vârful Foglány - Ariuşd 

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.7801622°; E: 25.6976866°; Altitudine: 636 m. 

 
La cca. 1,6 km spre est–nord-est de centrul localităţii, la poalele pădurii Foglány, situat la capătul 
estic al botului de deal pe care se găseşte staţiunea eneolotică „Tyiszk”, se înalţă un tumul cu 
diametrul de cca. 25 metri şi înălţimea de 2,5 metri.  
Datorită lipsei cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; verificări în teren Zsigmond Lóránd BORDI, Dan Lucian 
BUZEA, Dan ŞTEFAN – 2016. 
Bibliografie: inedit 

Mormântul tumular de la limita Ariușd-Ilieni 

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.780033°; E: 25.699496°, Altitudine: 636 m. 
Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.3. 
Acest tumul se află la cca. 135 m sud-est față de mormîntul tumular de pe Vărful Foglány. Este 
evident că acești tumuli fac parte dintr-un grup de morminte tumulare care urmăreau cele mai 
importante drumuri de culme din zonă. 
Limitele sitului arheologic definite pentru acest mormînt tumular se află în comuna Ilieni, dar 
limita de protecția a acestui sit se află, parțial, în teritoriul adminsitrativ al comunei Vâlcele. 
Datorită lipsei cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
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Cercetare: verificări în teren Zsigmond Lóránd BORDI, Dan Lucian BUZEA, Dan ŞTEFAN – 2016. 
Bibliografie: inedit 

Mormântul tumular de la Vârful Barabaş 

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.7703893°; E: 25.6989204°; Altitudine: 645 m. 
La cca. 1,85 km spre est–sud-est de centrul localităţii, pe  Vârfului Barabaş, se înalţă un tumul cu 
diametrul de cca. 25 metri şi înălţimea de 2,5 metri. Pe tumul a fost ridicat în anul 2003 o cruce, 
iar în partea superioară a mantalei sale a fost săpată o groapă de 2×0,8 metri. Datorită lipsei 
cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; verificări în teren Zsigmond Lóránd BORDI, Dan BUZEA, Dan 
ŞTEFAN – 2016. 
Bibliografie 
ORBÁN Balázs 1868, 27. 
 

 

Mormintul tumular de la Izvorul Tercioiului  

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.769544°; E: 25.699789 °; Altitudine: 636 m. 
Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.5. 
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La cca. 0,25 km spre sud-est de Vârful Barabaş, pe creasta care leagă vârful Barabas de vârful 
Strejii, în zona aflată deasupra izvorului Pârâului Tercioi (chekk) se găseşte un tumul având 
diametrul de cca. 10-12 metri şi înălţimea de 1,5-2 metri. Datorită lipsei cercetării poate fi 
atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan Ştefan – 
2016. 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, 27. 

Mormintele tumulare de la izvorul pârâului Dosului 

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.767264°; E: 25.699424°; Altitudine: 616 m. 
Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.5. 
La cca. 0,1 km spre sud de tumulul precedent, pe creasta care leagă Vârful Barabas de Vârful 
Strejii, pe punctul cel mai înalt al crestei dintre cele două izvoare ale Pârâului Dosului, se înalţă 
doi tumuli aflaţi la o distanţă de cca. 15 metri una de alta, ambele având diametrul de cca. 10 
metri şi înălţimea de 2 metri. Datorită lipsei cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii 
bronzului timpuriu.  
Notă: Limita dintre judeţele Covasna şi Braşov trece deasupra celor doi tumuli. 
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Orbán Balázs – 1867 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, p. 27 

Mormintul tumular de pe Vârful Straja  

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.759933°; E: 25.690541°; Altitudine: 612 m. 



175 

 
Pe Vârful Straja, situat la 2,25 km spre sud–sud-est de centrul localităţii se găseşte un tumul 
având diametrul de cca. 15-20 metri şi înălţimea de 2 metri. Pe punctul său cel mai înalt a fost 
ridicat în anul 2003 o cruce de lemn cu soclu de beton. Datorită lipsei cercetării poate fi atribuit 
în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan Ştefan – 
2016. 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, 27. 

Mormintul tumular de la sud de Vârful Straja  

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.757523°; E: 25.689361°; Altitudine: 588 m. 
Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.8. 
La 0,28 km spre sud–sud-vest de Vârful Straja, pe o creastă scundă perpendiculară pe cumpăna 
apelor, se găseşte un tumul având diametrul de cca. 15-20 metri şi înălţimea de 2 metri. Datorită 
lipsei cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan Ştefan – 
2016. 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, 27. 

Mormintul tumular de la Veţelul de Sus  

Tip: necropolă; Datare: Epoca bronzului, perioada timpurie 
Coordonate: N 45.755341°; E: 25.685874°; Altitudine: 575 m. 
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Situl este reprezentat pe harta de la situl 2.2.8. 
La 0,7 km spre nord-est de Vârful Veţel, pe o creastă scundă perpendiculară pe cumpăna apelor, 
se găseşte un tumul având diametrul de cca. 15-20 metri şi înălţimea de 2 metri. Datorită lipsei 
cercetării poate fi atribuit în mod teoretic epocii bronzului timpuriu.  
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan Ştefan – 
2016. 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, 27. 

Situl arheologic Csókás 

Pe platoul alungit situat în apropierea capătului nordic al localităţii, mărginit la vest de lunca 
Oltului, la est de valea pîrîului Cetăţii şi la nord de pârâul Csókás au fost identificate mai multe 
urme de locuire de la perioada timpurie a epocii bronzului până în evul mediu.  
a. Tip: aşezare; Datare: Epoca bronzului 
Coordonate: N 45.784002 °, E 25.673096°; Altitudine: 529 m. 
Pe o fostă terasă de cca. 300 mp, situată pe latura nord-estică a platoului Csókás-orra (Botul 
Ciocaşului), distrusă în proporţie de 70% de drumul modern care urcă pe valea pârâului Cetăţii 
au fost identificate urme de locuire preistorice.  
În malul înalt de pe latura estică a drumului se conturează profilele a cel puţin două gropi, din 
care a fost adunat material ceramic şi un cuţit cu spatele curbat de tip „Krummesser” specific 
culturii Glina III – Schneckenberg din perioada timpurie a epocii bronzului. 
Tip descoperire: periegeză 
Cercetare: Dan Lucian Buzea, Zsigmond Lóránd Bordi 2016 
Bibliografie: Inedit 
 
b. Cod RAN: 64960.02; Tip: aşezare fortificată; Datare:  F1 
Coordonate: N 45.7874122°, E 25.6714439°; Altitudine: 570 m;  
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Întreg platoul de formă triunghiulară al Ciocaşului a făcut parte în prima vârstă a fierului dintr-o 
aşezare fortificată de mari dimensiuni (suprafaţă: cca. 0,06 kmp). Aşezarea apărată pe trei laturi 
de malurile abrupte ale platoului a fost fortificat pe latura nord-estică, în regiunea gâtuirii unde se 
face legătura cu hotarul Lenkert printr-un val în formă de potcoavă şi un şanţ de apărare cu 
lăţimea de cca. 25-30 metri şi adânc de cca. 8-10 metri. 
Cercetările arheologice s-au limitat pe partea sudică a platoului (zona Botul Ciocaşului), dar în 
cursul periegezelor a fost adunat de pe toată suprafaţa aşezării material specific primei vârste al 
fierului. 
Tip descoperire: sondaj, periegeză 
Cercetare: Zoltán Székely – 1980; Lóránt László Méder - 2009 
Bibliografie: B. Orbán, Székelyföld, 3, 26 - 27; F. László, Dolg, 5, 1914, 281, 388; id., JSzNM, 
1908 - 9, 48; M. Roska, KözlDebr, 1939, 1, 3; id., Rep., 79; informaţie Z. Székely; Z. Székely, 
Aluta XII - XIII, 1981, 42 – 53; id., Materiale, XV, 1983, 498 – 502;; Zs. Székely, SCIVA, t. 33, 
1, 1982, 136 - 138.; RACv 1998, p. 154, nr. 627.  
 
c. Cod RAN: 64960.02; Tip: fortificaţie; Datare: XIII 
Coordonate: N 45.7836452°, E 25.67275285°; Altitudine: 526 m. 
Pe promontoriul în formă de semilună numită Csókás-órra (Botul Ciocaşului) a fost cercetată o 
cetate despărţită de restul platoului de un şanţ de apărae, fortificată în faza incipientă cu un val cu 
structură de bârne de lemn, înlocuită ulterior cu zid de piatră.  
Materialul arheologic descoperit indică o locuire din prima vârstă a fierului care nu se poate lega 
de fortificaţii, respectiv material medieval (sabie şi zăbală de fier) databile pentru secolul al XIII-
lea. 
Tip descoperire: periegeză, cercetare sistematică 
Cercetare: Balázs Orbán – 1867; Zoltán Székely – 1980 
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Bibliografie: Orbán 1868, p. 26-67; Kővári 1865; SZÉKELY Zoltán 1981a, p. 42-49, fig. 3-8; 
SZÉKELY Zoltán 1981, p. 51-53; BORDI Zsigmond Lóránd 2013, p. 110, pl. 2/4. 
 
d. Cod RAN: 64960.02; Tip: mormânt ce incineraţie; Datare: R 
Coordonate: N 45.7831514°, E 25.6729192°; Altitudine: 521 m. 
În cursul cercetărilor arheologice din anul 1980, în capătul sudic al secţiunii I., în regiunea unde 
aceasta a atins marginea platoului a apărut un mormânt de incineraţie în groapă, de epocă 
romană, databil din sec. II - III e.n.. Din inventarul mormântului mai face parte un vârf de 
săgeată cu două aripioare şi un tub, un cuţit de fier, o fibulă de bronz puternic profilată şi resort 
spiralic şi un fragment de ceaşcă (strachină) romană, lucrată cu roata, de culoare cenuşie. 
Tip descoperire: cercetare sistematică. 
Cercetare: Zoltán Székely – 1980. 
Bibliografie: GEORGESCU, Laurenţia - SZÉKELY KEKEDY Zsolt 1981, p. 37-38;  SZÉKELY Zoltán 
1981a, p. 42-49, fig. 3-8; SZÉKELY Zoltán 1981, p. 44; RACv 1998, p. 154, nr. 627. 

Situl arheologic Bik-határ 

Cod RAN: 64960.05; Tip: aşezare; Datare: ? 
Coordonate: N 45.7641400°, E 25.6787824°; Altitudine: 559 m. 
De pe platoul mărginit de Olt şi Valea Dosului, situat la vest de Vârful Straja, aflat la cca. 1,5 km 
spre sud de centrul localităţii a fost menţionată descoperirea din arătură a fragmente ceramice, 
cărămizi, vârfuri de lance şi pinteni dintr-o epocă neprecizabilă. Nu s-au făcut cercetări 
suplimentare pentru identificarea locului şi datarea sitului.  
 

 
Tip descoperire: incidental 
Cercetare: Balázs Orbán - 1867 
Bibliografie: ORBAN Balázs 1868, p. 27. 



179 

Locuri cu descoperiri din puncte neprecizabile: 

1. Din valea pârâului Cetăţii, afluent al Oltului, care curge la nord de Ciocaş, provin mai multe 
descoperiri izolate, care pot fi puse în legătură atât cu situl Csókás aflat spre sud, cât şi cu situl 
Lenkert situat în regiunea izvoarelor pârâului: 
a) Tip: descoperire izolată; Datare: Eneoloitic 
Topor de piatră perforat (L:12 cm; l: 4,5-5,8 cm; Gr: 2,7 cm; Dp: 1,6-1,9 cm) descoperit în anul 
1908 (MNS, Nr. Inv. 2032; dispărut în timpul evacuării din 1945). 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: László Ferenc - 1908 
Bibliografie: Cart.Inv. V. MNS; Debreceni Közlemények, 1939, nr. 1, p. 3; ROSKA, Márton 
1942, p. 79. 
b) Cod RAN: 64960.06; Tip: descoperire izolată; Datare: F1 
Au fost descoerite 3 fragmente al unui vas de mari dimensiuni de culoare neagră, de factură 
Hallstattiană (MNS, Nr.Inv. 2500). 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: László Ferenc - 1910 
Bibliografie: Cart.Inv. V. MNS. 
c) Tip: descoperire izolată; Datare: F2 
Fragmente ceramice de factură Villanoviană. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare:  
Bibliografie: M. Roska, Rep., 79. 
 
2. Mai multe descoperiri din perimetrul dealului Veţel situat la sud de localitate, în cotul Oltului. 
a) Cod RAN: 64960.05; Tip: descoperire izolată; Datare: Epoca Bronzului. 

 
În stânga drumului forestier din locul Alsó Vecer-alja (Poalele Veţelului de Jos), situat la vest de 
dealul omonim, a fost descoperit un tipar de turnat ace, realizat din gresie, atribuibil epocii 
bronzului (MNS, Nr. Inv. 5089) 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: – 
Bibliografie: CI VI. MNS, p. ; * * * * * 1914, p. 158 - 159. 

 
b) Cod RAN: –; Tip: descoperire izolată; Datare: G-S 
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În anul 1910 a intrat în colecţia MNS prin cumpărare (Nr. Inv. 3276) un vas de formă conică de 
mici dimensiuni, prevăzută cu opt perforări sub registrul gurii (atribuibil culturii Glina III – 
Schneckenberg) descoperit într-un punct neprecizat din regiunea dealului Veţel. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: – 
Bibliografie: Cart.Inv. V. MNS. p. ... ; Inedit 
 
Descoperiri incidentale din puncte neprecizabile 
3. Tip: descoperire izolată; Datare: ? 
Din „pădurea de la Ariuşd” (ar putea fi identificată, ca pădurea de pe dealul Veţel – 0,22 kmp) 
provine fundul unei străchini dintr-o epocă neprecizabilă (MNS, Nr. Inv. A. 320) 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare: – 
Bibliografie: Cart.Inv I. MNS, p. ...  

Hetea 

HETEA (Hete (m)) 
Prima atestare documentară: 1864; Hete (JANITSEK 2008, p. 157)  

Intravilan + Extravilan 

 

Nu există situri arheologice cunscute în intravilanului satului Hetea. 
 



181 

 

 Vâlcele   

(Alinpatacu, Elepatac; Előpatak (m); Arapataker Sauerbrunner, Wasseid (g)) 
Prima atestare documenatră: Calibaschen Ellÿ Potok; 1773 (Josephinische Landaufsnahme) 

Intravilan 

Situri arheologice 

Biserica ortodoxă Vâlcele 

Tip: locaş de cult; Datare: secolul XIX 
Coordonate centru sit (WGS84): N 45.847699°, E 25.678492°; Altitudine: 579 m. 

 
Biserica ortodoxă din localitate a fost ridicată în anul 1854 pe locul unui locaş de cult mai vechi 
de formă şi dimensiuni necunoscute, din donaţia lui Miloš Obrenović, prinţ al Serbiei (1817-
1838, 1858-1860), care s-a tratat în staţiune în deceniul cinci al secolului al XIX-lea. 
Nu s-au făcut cercetări. 
Tip descoperire: –  
Cercetare: – 
Bibliografie: JANITSEK 2008, p. 38. 

Extravilan 

Situri arheologice 
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Nu sunt cunoscute situri arhelogice în extravilanul satului. 

Locuri cu descoperiri din puncte neprecizabile 

1. Tip: descoperire izolată; Datare: ? 
Într-un loc neprecizat a fost descoperită o greutate de lut dintr-o epocă neprecizabilă (MNS; 
Nr.Inv. 1887-47.a).  
Tip descoperire: incidentală  
Cercetare: – 
Bibliografie: Cart.Inv. III. MNS, p. ...; Inedit. 
 
2. Tip: aşezare(?); Datare: Neolitic 
Dintr-un loc neprecizat provin fragmente ceramice neolitice aparţinând culturii Boian, faza 
Giuleşti.  
Notă: Dacă situl poate fi pus în legătură cu situl Vereskút (cf. RAN 64988.01) atunci el se află pe 
teritoriul municipiului Sf. Gheorghe. 
Tip descoperire: incidentală 
Cercetare:  
Bibliografie: E. Comşa, Boian, 35; RACv 1998, p. 156, nr. 636. 
 
Erata 
1. La Ariuşd este menţionat un loc numit „Tagis”, unde s-ar fi găsit fragmente de vase de tehnică 
superioară, probabil din epoca romană, precum şi un fragment de fier (RACv, p. 154, 627).  
În realitate este vorba despre situl eneolitic de pe dealul Tyiszk, care apare sub denumirea de 
“Tgyis” în opera lui lui Balázs Orbán, care menţionează descoperirea a „mai multe fragmente de 
urne şi întăritori de tolbă” (Orbán Balázs 1868, p. 27).  
2. Toporul de piatră menţionat ca fiind descoperit la Vâlcele (RACv, p. 156, 634) provine de pe 
teritoriul comunei Hăghig. Vezi acolo. 
3. Situl “Vereskút” menţionat de RACv, p. 156, 635, amplasat pe teritoriul localităţii Vâlcele, se 
găseşte pe teritoriul municipiului Sf. Gheorghe. Vezi acolo. 
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Concluzii și recomandări 

Primele urme de locuire identificate e teritoriul comunei Vâlcele sunt datate în perioada neolitică 
și eneolitică și continuă până în zilele noastre. Cercetările desfășurate au dus la identificarea a 10 
situri arheologice noi, față de cele 14 situri cunoscute până în prezent, incluse în RAN și/sau 
LMI (2015). 
Dintre cele 16 situri cunoscute, o situație deosebită o prezintă situl Lenkert (Cucuteni-Ariușd), 
care a fost menționat în 1907-1908 de Ferenc L., și localizat de Sztáncsuj S. J în anul 2015. În 
urma cercetărilor arheologice din anul 2016, situl Lenkert, care este menționat în literatura 
arheologică ca așezare aparținând culturii Ariușd-Cucuteni, nu a fost localizat în teren pentru că 
nu este un sit arheologic. Având în vedere condițiile de descoperire a materialului aheologic 
putem spune că este o descoperire arheologică întâmplătoare, care nu poate fi localizată cu 
exactitate și prin urmare nu se impune nici un fel de zonă de protecție. 
Siturile arheologice cunoscute pe teritoriul comunei Vâlcele acoperă o paletă cronologică largă, 
din preistorie și până în perioada modernă. 
Se poate observa faptul că cel mai bine reprezentat interval cronologic este cel cuprins între 
mileniile V-II a.Chr., aparținător eneoliticului și epocii bronzului, urmate de epoca fierului 
(mil.I. a.Chr), perioada geto-dacică (sec.II a. Chr – sec. I. d. Chr.), perioada romană (sec. II – 
IV d. Chr), perioada postromană (sec. IV-V d. Chr.), perioada medievală (sec. VI-XIV) şi cea 
modernă. 
De asemenea se constată că siturile identificate reprezintă așezări fortificate (Ariușd - Dealul 
Tyiszk, Dealul Csókás, Vecer, Valea Cetăţii; Araci – Coasta Ciulac), morminte tumulare 
(Lenkert, Foglány, Barabaș, Izvorului Pârâului Tercioi, izvorul pârâului Dosului, Straja, de la sud 
de Staja, Vețelul de sus), morminte izolate (Dealul Csókás - mormânt de incineraţie în groapă, de 
epocă romană, databil din sec. II - III e.n), precum și zone cu potențial arheologic (Araci – 
Dealul Vârșa și Fiszteleac; Ariușd – Buk Hatar, etc.. 
Din punct de vedere geografic siturile au fost identificate cu precădere pe terasele înalte ale 
Oltului și afluenților acestuia, în locuri ferite de inundaţii, precum și în zonele de deal.  
Mormintele tumulare atribuite cel mai probabil epocii bronzului sunt amplasate pe coama 
dealului, pe cele mai înalte puncte ale extremității sudice a munților Baraoltului (Lenkert, 
Foglány, Barabaș, Straja). 
Cercetarea siturilor din zona comunei Vâlcele s-a realizat în trecut prin metode de cercetare 
arheologică tradiţionale (cercetare arheologică de teren, periegheze şi săpături arheologice). 
Echipa MNCR care a participat la realizarea prezentului studiu s-a bazat pe lângă tehnicile 
clasice de cercetare și pe metodele non-invazive şi interidsciplinare:  
- aerofotografie cu ajutorul dronei s-au realizat fotografii aeriene de la altitudine mică și medie 
pentru siturile Ariuşd Araci, com. Vâlcele, Punctul: Coasta Csulak; Ariușd, com. Vâlcele, 
Punctele: Dealul Tyiszk; Lenkert și Coasta Ciocaș. 
- cercetare geofizică cu ajutorul capametriei s-a realizat la: Ariușd, com. Vâlcele, Punctele: 
Dealul Tyiszk; Lenkert și Dealul Ciocaș. 
- măsurători topografice GPS: mormintele tumulare. 
În concluzie, mai remarcăm potențialul major al localității Ariușd din punct de vedere al 
patrimoniului arheologic și constatăm că, la data redactării prezentului studiu, nu sunt cunoscute 
toate elementele necesare pentru alcătuirea unei imagini arheolgice și chiar istorice complete, la 
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standarde moderne, prin simplul fapt că în toate siturile incluse în RAN și LMI (comuna Vâlcele, 
satele Araci și Ariușd) nu s-au realizat cercetări interdisciplinare moderne (geofizică, georadar, 
capametrie, teste de rezistivitate magnetică, aerofotografie etc), cu excepția celor realizate de 
echipa MNCR în anul 2016. 
 Toate siturile nou descoperite, precum și cele deja cunoscute necesită pentru viitor programe de 
cercetări suplimentare, precum și diagnostic arheologic sau cercetări arheologice sistematice. 

Propuneri și recomandări 

Reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor şi modul de construire  
Art. 1. Siturile arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, ansamblurile urbane cu 
potențial arheologic și siturile arheologice reperate sunt adunate de prezentul studiu sub 
denumirea de Zone protejate care cuprind patrimoniu arheologic (în continuare ZPCPA) și se 
bucură de protecție în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, republicată, a O.G. 43/2000 
republicată și a prezentului regulament.  
Art. 2. În zonele delimitate ca ZPCPA, emiterea autorizației de construire pentru lucrările de 
construire, modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare 
(inclusiv cele subterane), excavările, exploatările de cariere, construcţiile de reţele edilitare 
magistrale, amenajările de îmbunătăţiri funciare, reţelele de telecomunicaţii, amplasarea de 
antene şi relee de telecomunicaţii, lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor (foraje, 
excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice, amplasarea balastierelor sau 
sondelor, precum şi alte lucrări ce afectează suprafaţa solului în zonele cu patrimoniu arheologic, 
inclusiv în zona lor de protecţie, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul 
localităţi şi indiferent de forma de proprietate a terenului, se va face numai pe baza și în 
conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale 
acestuia (Direcția pentru Cultură Covasna).  
Art. 3. Intervenţiile de construire de tipul celor enumerate la Art. 2, efectuate în suprafețele de 
teren delimitate ca situri arheologice, vor putea demara numai după descărcarea terenului de 
sarcină arheologică, aceasta fiind procedura legală prin care un teren în care a fost evidenţiat 
patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.  
Art. 4. Descărcarea de sarcină arheologică presupune efectuarea unor lucrări de specialitate 
(săpătură arheologică preventivă), pe toată suprafaţa afectată de lucrările de construire și 
redactarea Raportului tehnic de cercetare, după caz, cu propunerea de emitere a Certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică (dacă nu există structuri sau elemente constructive arheologice 
valoroase care să necesite protecție in situ).  
Art. 5. Costurile aferente săpăturilor arheologice preventive intră în sarcina beneficiarului 
lucrărilor de construire (cf. art. 7, lit. a) din OG 43/2000 republicată).  
Art. 6. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 
construirea de autostrăzi, drumuri, hale industriale, depozite, exploatări de cariere (deschideri de 
mine), reţele edilitare magistrale, amenajări de îmbunătăţiri funciare, cartiere cu locuințe 
colective etc., dată fiind amploarea unor astfel de proiecte şi suprafaţa mare de teren ce urmează 
a fi afectată, vor putea demara numai după efectuarea unui diagnostic arheologic instruziv 
(sondaje arheologice) şi întocmirea unui raport de specialitate.  
Art. 7. Diagnosticul arheologic intruziv are drept scop determinarea prezenţei sau absenţei 
materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona 
afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, evaluarea de teren va urmări 
distribuţia lor spaţială, caracterul şi starea lor de conservare, iar concluziile acestui raport, vor fi 
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cuprinse în proiectul tehnic al investiţiei conform Art. 7 din Ordonanţa Guvernului Nr. 43/2000 
republicată.  
Art. 8. Diagnosticul arheologic intruziv va avea rolul de a delimita clar, atât în teren şi pe 
planurile topografice anexate la documentaţia beneficiarului, toate vestigiile aflate pe întreg 
perimetrul afectat de obiectivele de investiţie şi de a propune, prin Raportul de diagnostic 
arheologic, soluţiile tehnice necesare protejării acestora (cercetare arheologică preventivă, 
supraveghere etc.).  
Art. 8. Costurile necesare lucrărilor de Diagnostic arheologic intră în sarcina beneficiarului 
lucrărilor de construire.  
Art. 9. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 
construirea de locuințe unifamiliale, anexe gospodărești, repararea căilor de comunicaţie, rețele 
tehnico-edilitare subterane, lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor (foraje, excavări) 
necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice etc., vor putea demara cu condiția 
supravegherii arheologice pe întreaga durată a săpăturilor de orice fel şi întocmirea unui raport 
de specialitate.  
Art. 10. Supravegherea arheologică va avea rolul de a determina prezenţa sau absenţa 
materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona 
afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va dispune sistarea 
temporară a lucrărilor de construire și demararea unor cercetări arheologice preventive.  
Art. 11. Costurile aferente supravegherii arheologice intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de 
construire. 
Art. 12. În perimetrul ZPCPA săpăturile arheologice întreprinse asupra patrimoniului arheologic 
se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia de cercetare emisă de Ministerul 
Culturii.  
Art. 13. Cercetarea arheologică se realizează numai cu personal de specialitate, atestat de 
Ministerul Culturii şi înregistrat în Registrul arheologilor.  
Art. 14. Descoperirile arheologice întâmplătoare, ocazionate de lucrările de construire de tipul 
celor enumerate la Art. 2, efectuate în afara zonelor delimitate ca ZPCPA și a zonelor de 
protecție ale acestora, vor determina sistarea temporară a respectivelor lucrări până la finalizarea 
cercetărilor arheologice preventive şi obţinerea descărcării de sarcină arheologică a zonei.  
Art. 15. Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, 
Primarului, serviciului de urbanism sau Direcției pentru Cultură Covasna, de către persoana 
descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.  
Art. 16. Întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în vederea introducerii în intravilan a 
suprafeţe de teren care înglobează și situri arheologice sau zone de protecție ale acestora, se va 
face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv al 
serviciilor deconcentrate ale acestuia (Direcția pentru Cultură Covasna).  
Interdicții  
- Se interzice efectuarea de săpături/sondaje/foraje la şi pentru amplasarea de construcţii de orice 
fel fără descărcarea de sarcină arheologică a suprafețelor de teren cuprinse în perimetrul ZPCPA.  
- Până la elaborarea unor documentaţii de urbanism avizate şi aprobate în vederea stabilirii 
regulilor de construire aplicabile pentru zona (subzona) respectivă şi necesitatea realizării în zonă 
(subzonă) a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică, conservare, 
protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice se interzice autorizarea 
directă a oricărui tip de lucrări. 
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În prezentul studiu au mai fost descrise locuri în care există indicii și premise pentru existența 
unor situri arheologice, cu toate că, în baza datelor existente nu poate fi stabilit caracterul cert al 
potențialului arheologic și/sau nici poziția exactă. Din acest motiv, în aceste cazuri, nu au fost 
trasate limite de sit și nici limite de protecție (ZCPA). Cu toate acestea, recomandăm menținerea 
unui nivel ridicat de atenție la nivelul  autorităților locale, în eventualitatea planificării unor noi 
investiții. Aceste zone se află totodată și în atenția specialiștilor arheologi și a Direcției Județeană 
pentru Cultură Covasna. 
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Planșe 

 
 

Comuna Vâlcele – încadrare în zonă.
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Araci – Siturile arheologice (roșu) și zonele de protecție ale acestora (alb). 
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Araci – Situri arheologice: detaliu pentru siturile Fașbirț, Biserica reformată și Capela Beldi și 

zona comună de protecție. 
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Araci, Circumvalatiunea Dealul Vârșa. Vederi generale.
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Ariușd – Siturile arheologice (roșu) și zonele de protecție ale acestora (alb). 
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Fotografii aeriene de la mică altitudine  
(Dan Ștefan, Dan Buzea 2016). 

 
 



195 
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Ortofotoplan (1) și Model Digital al Terenului (2) 
realizate în urma prelucrării unui mozaic de imagini aeriene de la mică altitudine  

(Dan Ștefan, Dan Buzea 2016). 
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Planul săpăturilor arheologice (după Sztáncsuj S. 
J., 2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 2015, Cluj-Napoca, pag. 50 / 
Fig. 17). 
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Ceramică pictată bicromă și tricromă și ceramică 

nedecorată (după Sztáncsuj S. J., 2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 2015, 
Cluj-Napoca, pag. 412 / Fig. LV). 
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 Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Ceramică pictată bicromă și tricromă și 
ceramică nedecorată (după Sztáncsuj S. J., 2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul 

Transilvaniei, 2015, Cluj-Napoca, pag. 413 / Fig. LVI).
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – Ceramică pictată bicromă și tricromă și ceramică 
nedecorată (după Sztáncsuj S. J., 2015 - Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 
2015, Cluj-Napoca, pag. 414 / Fig. LVII). 
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Ariușd - situl eneolitic ”Dealul Tyiszk” – fragmente ceramice Cucuteni-Ariușd, mil.V-IV 
a. Chr. (Dan Buzea, Dan Ştefan – 2016). 
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Ariușd ”Dealul Ciocaș” – fragmente ceramice Glina III – Schneckenberg / perioada timpurie a 
epocii bronzului, mil.III a.Chr. (Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Lucian Buzea, Dan Ştefan – 
2016). 
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Ariușd, situl ”Dealul Ciocaș” – cuţit cu spatele curbat de tip „Krummesser” specific 
culturii Glina III – Schneckenberg / perioada timpurie a epocii bronzului, mil.III a.Chr. 
(Dan Lucian Buzea, Zsigmond Lóránd Bordi,  Dan Ştefan – 2016). 
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Ariușd – mormântul tumular de pe ”Dealul Barabaș” – fragmente ceramice preistorice 
(Dan Lucian Buzea, Zsigmond Lóránd Bordi, Dan Ştefan – 2016). 
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Ariușd - situl eneolitic ”Lenkert” – vas ceramic (după Sztáncsuj S. J., 2015 - Grupul 
cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, 2015, Cluj-Napoca, pag. 408 / Fig. LI). 
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Ariușd, situl ”Dealul Ciocaș” – Complexe arheologice din Epoca Bronzului (orizont 
cultural Glina III – Schneckenberg). Documentare Dan Lucian Buzea, Zsigmond Lóránd 
Bordi, Dan Ştefan – 2016. 
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Ariușd - Mormîntul tumular de pe dealul Lenkert. Mormântul este afectat de o săpătură mai 

veche. 
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Ariușd - Mormîntul tumular de pe dealul Lenkert – detaliu cu bolovan de calcar, extras probabil 

din interiorul mormântului. 



215 

 
 

 
Ariușd - Mormînt tumular pe Vârful Barabaș. 
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Ariușd - Mormînt tumular pe Vârful Barabaș. Este vizibilă o săpătură mai veche. 
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Ariușd - Mormînt tumular la limita Ariușd – Ilieni. 
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Ariușd - Mormînt tumular pe Vârful Foglany. 

 
 
 
ANALIZA SWOT PRIVIND STAREA MONUMENTELOR ISTORICE : 
 

Puncte tari Puncte slabe 
- au un proprietar sau un administrator cunoscut. 
 

- marea majoritate a acestor obiective sunt în stare medie, 
necesitând intervenţii mai mult sau mai puţin complexe pentru 
asigurare şi utilizare normală. 

- sunt amplasate în general în afara zonelor de risc natural 
cunosccute 

- Nu sunt semnalizate şi inscripţionate decât foarte puţine 
dintre ele. 

 - Nu există tăbliţe indicatoare pe arterele principale de 
circulaţie cu indicarea amplasamentelor acestora. 

 - monumentele ( clădiri ) aflate în domeniul public nu 
beneficiază de fonduri suficiente pentru consolidare şi 
reabilitare 

 - unele obiective se află în fază de colaps şi necesită intervenţii 
de urgenţă pentru consolidare 
 

 - nu există delimitări certe ale zonelor de protecţie ale 
monumentelor. Se utilizează delimitările conform Legii nr. 422 
/ 2001. 

Oportunităţi Ameninţări 
- inscripţionarea monumentelor - naturale : degradarea continuă sub acţiunea intemperiilor 
- indicarea amplasamentelor pe traseele majore de circulaţie - Riscurile antropice sunt considerate a fi principalele 

ameninţări la adresa monumentelor istorice.  
Principalele cauze care generează ameninţările de mai sus sunt: 
 
Nere   - nerespectarea legislaţiei în 
vigoare manifestată prin intervenţii ilegale şi neprofesioniste. 
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- lipsa resurselor financiare, inclusiv a celor destinate sprijinirii 
proprietarilor. 
– uneori, neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor locale (persoane 
fizice şi juridice, cler).  
- imprecizia sistemului de inventariere care afectează 
exactitatea datelor din Lista Monumentelor Istorice 
 ( completări şi modificări ) 
- eliminarea din Codul Fiscal a facilităţilor care încurajau 
investiţiile private în domeniul restaurării monumentelor 
istorice prin posibilitatea deducerii acestora; 
- neputinţa manifestată de unii ierarhi faţă de protejarea 
monumentelor istorice care sunt, în acelaşi timp, şi lăcaşuri de 
cult, a contribuit la menţinerea şi accentuarea stării de 
degradare a unor biserici înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice; 
 

- protejare efectivă, prin mecanisme administrative,  fiscale şi 
financiare 

 

3.10. Reglementari urbanistice  

Solutia generala de organizare spatiala si dezvoltare a comunei : 

Planul Urbanistic General cuprinde reglementari referitoare la dezvoltarea spatiala a 
comunei in perioada urmatoare de cca. 10 ani. 

Solutia generala a tinut cont de reglementarile existente in momentul de fata pentru a 
asigura continuitatea dezvoltarii, dar a actualizat situatia existenta si a previzionat directiile 
principale de dezvoltare. 

Propunerea de organizare nu modifica structura tesaturii spatiale existente, liniara cu 
dezvoltare in adancime a sattelor, nu a modificat pozitia zonei centrale, a principalelor zone 
functionale existente. 

Organizarea cailor de comunicatie : 

Reteaua de cai de comunicatie existenta s-a pastrat si este propusa pentru reabilitare, se 
cere conturarea de noi trasee de circulatie locala pentru deservirea extinderilor prezavute, 
pe baza de studii urbanistice zonale. Se propun trouare si alei acolo unde nu exista, 
reabilitarea intregii infrastructuri de circulatie, a podurilor si a podetelor pietonale, 
modernizarea si semnalizarea intersectiilor. 

Destinatia terenurilor, zone functionale rezultate : 

Destinatia terenurilor este prezentata in plansa de reglementari urbanistice – zonificare. 

Trebuie subliniat faptul ca in baza propunerilor de zonificare functionala, satul Valcele, 
dintr-un sat dominat covarsitor de functiuni de locuire si functiuni complementare, se 
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transforma intr-un sat cu functiune complexa, cu suprafete mari destinate functiunilor de 
servicii turistice si functiunilor complementare acestora, celor destinate sportului, 
turismului si agrementului. Aceasta viziune deschide oportunitati de dezvoltare noi pentru 
comuna Valcele,  cu posibilitatea revenirii la statutul de statiune balneara de odinioara,  cu 
repercursiuni directe asupra nivelului de trai al populatiei.  In celelalte sate s-au prevazut 
teritorii pentru potentialele investitii majore de viitor, pentru zone agricole si 
agroindustriale. Zonele de servicii si institutii publice se dezvolta in perimetrele centrale ale 
satelor. 

Zonele protejate si limitele acestora : 

Zonele protejate se refera la doua capitole de interes : 

- Zone naturale protejate : Arii Natura 2000 prezentate la capitolele precedente. 
- Zone construite protejate : Monumentele istorice prezentate la capitolele precedente. 

Conservarea capitalului natural presupune in principal mentinerea unui raport acceptabil 
intre ecosistemele naturale, seminaturale si antropizate, cu mentinerea heterogenitatii in cadrul 
fiecarui tip de ecosisteme si asigurarea conectivitatii intre aceste ecosisteme. Pentru conservarea 
structurii ecologice la scara complexelor macroregionale de ecosisteme este necesar sa se 
identifice configuratia viabila a unui mozaic de ecosisteme naturale si seminaturale care s-ar 
include in toate tipurile de ecosisteme.  
 

Extinderea intravilanului  satelor comunei Valcele, cu functiuni prietenoase pentru 
mediu,  nu va afecta negativ pe termen lung starea factorilor de mediu. 

Impactul  pozitiv este evidentiat prin efectele socio-economice legate de crearea de noi 
locuri de munca si posibilitati de dezvoltare a finantelor locale si comertului. 

In ansamblu, impactul asupra factorului uman este important, pozitiv, cert si permanent, 
care trebuie  luat in considerare din fazele de proiectare ale obiectivelor care se vor materializa. 

 
   In etapele urmatoare de proiectare ( planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de 

detaliu, studii de fezabilitate, proiecte pentru obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte 
pentru executia lucrarilor si detalii de executie, studii de specialitate ), se vor respecta 
urmatoarele acte normative, lista lor nu este limitativa : 

 

• Ordonanta  de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata 
prin Legea nr.265 din 2006. 

• HGR 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 
planuri si programe 

• H.G. 1284/2007- privind declararea ariilor de protectie speciale avifaunistica ca parte 
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 
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• Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata prin legea 310 din 2004. 

• Ordinul  119 ? 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind 

mediul de viata al populatiei, cu modificarie si completarile ulterioare 

• Hotararea de Guvern 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private 

supuse acestei proceduri (care transpune Anexele I,II,III,IV ale Directivei nr. 85/337/EEC 

modificata prin Directiva nr. 97/11/EC)-M.OF. 686 din 17 septembrie 2002. 

• Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 860/26.09.2002 pentru modificarea 
si completarea Ordinului MAPPM nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de 
reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator. 

• Ordin MAPM nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 
etapelor procedurii cadru de evaluarea impactului asupra mediului. 

• Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea 
poluarii mediului. 

• OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. 

• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism. 

• HGR nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediul 
acvatic al apelor uzate, cu modificarile si complectarile ulterioare. 

• Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind 
determinarea emisilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare aprobat prin 
Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. 

• Legea nr. 655/2001 pentru abrobarea Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia 
atmosferei. STAS 12576/1997- Privind conditile de calitate a aerului in zonele protejate. 

• Ordin MAPMnr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor 
limita, valorilor de prag si a criterilor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot, 
plumbului, benzenului si monoxidului de carbon in aerul inconjurator. 

• Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deseurilor. 

• Legea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii desurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase. 

• HGR nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. 

• HGR nr. 349/2002, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 

• STAS 10009/1998- Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot. H.G. 
930/2005 privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. 

• Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate conservarea 
habitatelor naturale a florei si faunei salbatice. 
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• Lege nr. 462/2001 pentru aprobarea O.G NR. 236/2001 privind regimul ariilor naturale 
protejate conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice. 

• Ordin nr. 494/2005 privind aprobarea procedurilor de incredintare administrarii si 

atribuire in custodie a ariilor naturale protejate. 

 

Zonele care urmeaza sa fie introduse in intravilan sunt zone cu functiuni preponderent rezervate 
pentru locuire, pentru turism, zone de agrement. In ce priveste impactul acestora asupra 
habitatelor animalelor este evident ca ele vor modifica partial distributia habitatelor, in sensul in 
care acestea se vor restrange spre ariile neafectate de oameni. Dat fiind ca fata de suprafata totala 
a sitului, suprafata de extindere reprezinta un procent foarte redus, este de asteptat ca speciile de 
pasari si animale salbatice existente sa nu sufere substantial. 

Definirea categoriilor de spatii verzi si necesarul de spatiu verde / locuitor : 

Spatiile verzi prevazute in P.U.G. sunt : parcuri ( parc central localitatea Valcele ), zone 
verzi de vegetatie spontana pe taluzurile malurilor paraurilor, spatii verzi amenajate in 
curti publice si private, gradini private, zone sport – agrement, terenuri agricole in 
intravilan acoperite cu vegetatie agricola in timpul verii. 

- Suprafata spatiilor verzi, sport, tursim - agrement : 

48,19 ha, respectiv, 13,65 % din total suprafata intravilan, fata de 28,97 ha , 
respective 10,87 % din total suprafata intravilan la 1 ianuarie 2016. 

Suprafata de spatii verzi / cap de locuitor  laina nul 2002 = 78,34 mp / locuitor  

Suprafata de spatii verzi / cap de locuitor  estimat in anul 2025 = 80,04 mp / locuitor 

                   Norma europeana este de 26 mp / locuitor, iar cea propusa de Organizatia Mondiala a  

                  Sanatatii este de 50 mp / locuitor.  

Rezulta ca situatia comunei Valcele, peste 10 ani va fi in continuare la fel de 
sanatoasa, chiar mai sanatoasa  din punct de vedere al asigurarii spatiilor verzi. 

Terenurile agricole valoroase, pasunile si padurile se cer a fi protejate prin masuri de 
imbunatatiri funciare, prin realizarea regularizarilor in afara localitatilor,  prin masuri de 
exploatare rationala a terenurilor. 

Interdictii temporare de construire : 



223 

-se impun interdictii definitive de construire definitive in zonele de protectie ale unor 
obiective edilitare, in anumite zone de mal ale paraului, in eventuale  zone compromise 
care nu prezinta suficienta siguranta pentru stabilitatea terenurilor, care vor fi evidentiate 
punctual prin studii geotehnice. 

-se impun restrictii temporare de construire pana la elaborarea Planurilor Urbanistice 
Zonale sau a altor studii urbanistice in zonele care nu au o tesatura de cai de circulatie 
constituita pentru accesul la terenuri, in zonele care necesita interventii ample in teritoriu 
( zone de locuit existente care nu respecta prevederile Regulamentului General de 
Urbanism ), in zonele care prezinta probleme de interferente functionale incompatibile, in 
zonele de protectie ale unor obiective. Restictiile se suspenda odata cu aprobarea 
documentatiilor urbanistice respective. 

- se impun restrictii temporare de construire pana la elaborarea Planurilor Urbanistice 
Zonale si a altor studii ( impact asupra mediului ), in zonele Natura 2000 protejate si in 
zonele de protectie provizoriu definite pentru monumentele istorice. 

SUPRAFATA DE INTRAVILAN SUPRAPUSA PESTE SIT ARIA NATURA 2000 

In PUG aprobat existent 157.605 mp ( 15,605 ha ) reprezentand 5,84 % 
In PUG actualizat 135.799 mp ( 13,58 ha ) reprezentand 3,85 % 

Suprafete de intravilan care se suprapun pe Sit Natura 2000 sunt in cea mai mare parte 
zone de locuinte. 

 

3.12. Obiective de utilitate publica  

Sat Valcele: 

- Alimentarea centralizata cu apa a satului in intravilan 
- Canalizarea menajera centralizata a satului in intravilan 
- Extinderea capacitatii retelelor de telecomunicatii  
- Modernizarea strazilor in intravilan, a drumurilor publice in extravilan 
- Pietruirea / asfaltarea drumurilor locale in intravilan ( strazi de categorie inferioara)  
- Reabilitarea podetelor auto / pietonale in intravilan 
- Modernizarea intersectiilor pe toate traseele rutiere, semnalizarea lor corespunzatoare 
- Realizarea de trotuare asfaltate / dalate in intravilan 
- Amenajarea malurilor cursurilor de apa in intravilan 
- Regularizarea cursurilor de apa in extravilan 
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- Amenajarea spatiilor publice, statiilor de transport in comun, parcurilor ( prioritar 
parcul central ) si scuarurilor 

- Construirea de locuinte de serviciu pentru specialisti ( medici, profesori, ingineri,altii) 
- Construirea de locuinte pentru tineri ( programe guvernamentale, programe ale 

autoritatii publice locale, fonduri europene ) 
- Construirea de locuinte sociale 
- Construirea unui centru de reconversie a fortei de munca 
- Extinderea si modernizarea si dotarea celor existente si infiintarea de noi capacitati de 

invatamant ( prescolar, scolar si gimnazial ) 
- Reabilitarea si semnalizarea corespunzatoare a monumentelor istorice 
- Amenajarea bazei sportive comunale 
- Realizarea de monumente de for public 

Sat Araci : 

- Alimentarea centralizata cu apa a satului in intravilan 
- Canalizarea menajera centralizata a satului in intravilan 
- Extinderea capacitatii retelelor de telecomunicatii  
- Modernizarea strazilor in intravilan, a drumurilor publice in extravilan 
- Pietruirea / asfaltarea drumurilor locale in intravilan ( strazi de categorie inferioara)  
- Reabilitarea podetelor auto / pietonale in intravilan 
- Modernizarea intersectiilor pe toate traseele rutiere, semnalizarea lor corespunzatoare 
- Realizarea de trotuare asfaltate / dalate in intravilan 
- Amenajarea malurilor cursurilor de apa in intravilan 
- Regularizarea cursurilor de apa in extravilan 
- Amenajarea spatiilor publice, a spatiilor verzi publice 
- Construirea de locuinte sociale 
- Extinderea,  modernizarea si dotarea celor existente si infiintarea de noi capacitati de 

invatamant ( prescolar, scolar ) 
- Reabilitarea si semnalizarea corespunzatoare a monumentelor istorice 

Sat Ariusd : 

- Alimentarea centralizata cu apa a satului in intravilan 
- Canalizarea menajera centralizata a satului in intravilan 
- Extinderea capacitatii retelelor de telecomunicatii  
- Modernizarea strazilor in intravilan, a drumurilor publice in extravilan 
- Pietruirea / asfaltarea drumurilor locale in intravilan ( strazi de categorie inferioara)  
- Reabilitarea podetelor auto / pietonale in intravilan 
- Modernizarea intersectiilor pe toate traseele rutiere, semnalizarea lor corespunzatoare 
- Realizarea de trotuare asfaltate / dalate in intravilan 
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- Amenajarea malurilor cursurilor de apa in intravilan 
- Regularizarea cursurilor de apa in extravilan 
- Amenajarea spatiilor publice, spatiilor verzi publice 
- Construirea de locuinte sociale 
- Reabilitarea si semnalizarea corespunzatoare a monumentelor istorice si siturilor 

arheologice 

Sat Hetea : 

- Extinderea capacitatii retelelor de telecomunicatii  
- Modernizarea strazilor in intravilan, a drumurilor publice in extravilan 
- Pietruirea / asfaltarea drumurilor locale in intravilan ( strazi de categorie inferioara)  
- Reabilitarea podetelor auto / pietonale in intravilan 
- Modernizarea intersectiilor pe toate traseele rutiere, semnalizarea lor corespunzatoare 
- Realizarea de trotuare asfaltate / dalate in intravilan 
- Amenajarea malurilor cursurilor de apa in intravilan 
- Regularizarea cursurilor de apa in extravilan 
- Amenajarea spatiilor publice, a spatiilor verzi publice 
- Reabilitarea si semnalizarea corespunzatoare a monumentelor istorice 

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

Amenajarea si dezvoltarea unitatii teritorial – administrative de baza in totalitatea ei, in 

corelare cu teritoriile administrative inconjuratoare: 

Comuna Valcele se va dezvolta in stransa corelare cu dezvoltarea municipiului Sfantu 
Gheorghe, centrul polarizator al zonei, precum si cu dezvoltarea comunelor invecinate. 
Dezvoltarea ei depinde de coagularea trendului de dezvoltare in toate unitatile teritorial 
administrative invecinate, cu posibile parteneriate pentru programe de mare anvergura. 

Comuna poate deveni un centru de recreere si turistic important pentru o raza de 
deservire estimata la cca 30 km, in conditiile in care prevederile din planul urbanistic 
general se vor materializa etapizat, zonele rezervate pentru dezvoltare turistica se vor 
realiza si daca investitiile in domeniul sportului si turismului vor fi substantial sustinute. 

Se vor inteti relatiile in teritoriu cu zonele invecinate din judetul vecin, Brasov, in 
vederea derularii de programe comune, trasee turistice integrate, programe educationale 
in domeniul ecologiei, arheologiei, alte domenii. Se va concretiza si mai mult in timp 
apartenenta la programul Drumul Apelor Minerale utilizand eficient resursele de apa 
minerala valoroase pe care comuna le detine. 
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Sansele de relansare economico-sociala a localitatilor, in corelare cu programul propriu 
de dezvoltare: 

Programul propriu de dezvoltare este cel care sustine relatia cu teritoriile invecinate. 
Astfel, dezvoltarea principalelor obiective publice enumerate mai sus este de natura sa 
creeze conditiile si premisele atragerii de fonduri de investitii importante, de forta de 
munca calificata si ocuparii tinerilor. Este necesara elaborarea si conformarea la o 
strategie de dezvoltare pe termen mediu si lung a comunei. 

Categorii principale de interventie, in functie de necesitati si optiuni ale populatiei: 

Principala categorie de interventie este realizarea unei infrastructuri de transport 
corespunzatoare, realizarea de utilitati urbane si servicii de furnizare ale acestora. Este o 
interventie prioritara care deschide calea dezvoltarii celorlalte tipuri de investitii in 
teritoriu. 

Investitiile de construire de locuinte pentru specialisti, pentru tineri sunt de asemenea 
prioritate, ele sunt de natura sa fixeze forta de munca calificata si tinerii in comuna. 

Prescriptii speciale : 

„ Autorizarea constructiilor la distante mai mici de 50 m de liziera padurii, in afara 
fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care 
raspunde de silvicultura, in baza unei documentatii depuse cu localizarea in coordonate 
stereografice 1970”. 

In etapele urmatoare de proiectare ( PUZ, PUD, documentatii pentru autorizatii de 
construire, documentatii pentru autorizatii de desfiintare, altele ), se vor respecta 
prevederile Codului Silvic – Legea nr. 46 / 2008. 

Aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrangeri ( limite fizice in dezvoltare ), 
pozitii diferite elaborator PUG – beneficiar : 

Pe parcursul elaborarii Planului Urbanistic General au avut loc consultari cu autoritatea 
administratiei publice locale si s-au pus de acord propunerile si viziunile acesteia cu 
posibilitatile de realizare. In perspectiva, comuna Valcele se straduieste sa relanseze viata 
economica a comunei si sa realizeze obiective care sa ridice nivelul de trai al populatiei ( 
fizic, socio-uman si financiar ).  

Pentru continuarea si aprofundarea propunerilor generale reglementate prin Planul 
Urbanistic General, se indica lucrarile necesar de elaborat in perioada urmatoare : 
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- Planuri Urbanistice Zonale, pentru zonele in care au fost instituite interdictii 
temporare de construire 

- Planuri Urbanistice Zonale pentru delimitarea zonelor de protectie ale monumentelor 
istorice, ale siturilor protejate . 

- Plan Urbanistic Zonal pentru zona centrala a fiecarei localitati 
- Strategia de dezvoltare a comunei pe termen mediu si lung 
- Studii de inundabilitate in extravilan si studii de regularizare in extravilan 

 

 

Sef proiect : arh. FLOREA Stela 
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BORDEROU 

I. DISPOZITII GENERALE 

1. rolul RLU 
2. baza legala a elaborarii 
3. domeniul de aplicare 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

4. reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului 
natural si construit 

5. reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 
6. reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii. 
7. reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
8. reguli cu privire la echiparea edilitara. 
9. regului cu privire la forma si dimeniunile terenurilor pentru constructii 
10. reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri 

III.  ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

11. unitati si subunitati functionale 

IV . PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN 

V.   PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 
EXTRAVILAN 

VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

PIESE DESENATE : 

A – 06 SAT VALCELE – unitati teritoriale de referinta ( format A1 ) 

A – 06.1 SAT VALCELE – unitati teritoriale de referinta ( format A1 ) 

A – 06 SAT ARACI – unitati teritoriale de referinta ( format A1 ) 

      A – 06 SAT ARIUSD – unitati teritoriale de referinta ( format A1 ) 

      A – 06  SAT HETEA – unitati teritoriale de referinta ( format A2 ) 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

I.DISPOZITII GENERALE : 

1. Rolul RLU 

Regulamentul Local de urbanism aferent Planului Urbanistic General detaliaza 

prevederile din PUG si concretizeaza acele reguli si masuri care sunt obligatorii pentru 

fiecare unitate analizata. 

Regulamentul local de urbanism RLU reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUG, intarind si 

detaliind, prin prescriptii ( permisiuni si interdictii ) reglementarile din PUG. 

Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor pe intreg 

teritoriul administrativ al unitatii teritoriale care face obiectul Planului Urbanistic General. 

2. Baza elaborarii  

La baza elaborarii RLU aferent PUG, sta Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin 

HGR nr. 525/1996 si Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin 

Ordinul MLPAT nr.80 / N / 1996, cu actualizari ulterioare. 

PUG si RLU au la baza actele normative in vigoare, astfel : 

• Codul Civil. 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare. 

• Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările 

ulterioare. 

• Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. 
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• Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare. 

• Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare. ( republicata 

în temeiul art. II din Legea nr. 159/1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

512 din 22 octombrie 1999, cu o noua numerotare a articolelor ). 

• Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

• Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

• Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998. 

• Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

I - Căi de comunicaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 29 iulie 

1996. 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 

noiembrie 1997.  

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 

a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 

2000. 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 

Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

408 din 24 iulie 2001. 
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• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

726 din 14 noiembrie 2001.  

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa 

la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 

2002. 

• Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004. 

• Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002. 

• Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.164 din 07.03.2002. 

• Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 

drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 in 20 iulie 2000, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

• Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi 

mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

62 din 10.04.1997. 

• Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 

Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 

octombrie 2004. 

• Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii 

de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi 

modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 

2003, cu modificările ulterioare. 
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• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119 / 2014 pemtru aprobarea Normelor de igiena si sanatate 

publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.  138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.  138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi 

rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998. 

• Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.  384 din 9 octombrie 1998. 

• Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de 

prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 

din 9 octombrie 1998. 

• Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare. 

• Codul silvic – Legea nr. 46 / 2008 

3. Domeniul de aplicare  

Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism 

constituie act de autoritate al administratiei publice locale. 

Prescriptii si recomandari generale la nivelul zonelor din perimetrul intravilan : 
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1. Prescriptii si recomandari generale : 

Activitatea de construire in zona intravilanului urmeaza sa se desfasoare pe baza urmatoarelor 

categorii de prescriptii : 

- Functiunile zonelor vor fi cele stabilite la nivel de UTR. 

- Realizarea constructiilor se va face dupa obtinerea autorizatiilor de construire 

- In zonele nou introduse in intravilan, autorizarea constructiilor va fi posibila numai 

dupa realizarea cailor de acces si a retelelor de utilitati. 

- Se vor respecta P.O.T. si C.U.T. maxim prevazute in fisa U.T.R. 

- Nu se vor emite autorizatii in conditii de alimentare cu apa si canalizare in sistem 

local atat timp cat este posibil si oportun racordul la retele centralizate. 

- La autorizarea lucrarilor se vor avea in vedere si se vor respecta prevederile Ordin 

119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate privind mediul de viata al 

populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare. 

2. Prescriptii compozitionale si functionale privind organizarea arhitectural – 

urbanistica a zonei de intravilan : 

- Se vor respecta zonificarile prevazute in plansa A-03 – reglementari urbanistice – 

zonificare, pentru institutii servicii, locuinte, industrie, agricultura, sport-turism si 

agrement si pentru orice alt fel de zone de constructii si amenajari. 

- Respectarea destinatiei terenurilor in functie de zonarea stabilita ( folosinte admise / 

interzise ), cuprinsa in fisa U.T.R. 

- Respectarea prescriptiilor Regulamentului General de Urbanism privind accesele la 

constructii ( accese pietonale, accese carosabile, accesul utilitarelor de stinc incendiul, 

politiei, salvarii, accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii la obiectivele publice 

). 

- Se vor respecta prevederilor Codului Civil, prevederile Ordinului ministrului sanatatii 

nr. 119 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare. 
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- Pentru constructii si amenajari propuse in zonele de protectie ale monumentelor 

istorice, siturilor arheologice protejate, se va solicita Avizul Directiei judetene de 

Cultura, Culte si Patrimoniul Cutural National / Ministerului Culturii.  

- Pentru constructiile si amenajarile propuse in Aria Natura 2000 protejata se va obtine 

Avizul Custodelui Ariei Protejate si Avizul de Mediu pe baza evaluarii impactului 

asupra mediului. Zonele respective sunt puse, in cea mai mare parte sub restrictie 

provizorie de construire pana la elaborarea P.U.Z. 

3. Recomandari privind organizarea circulatiei : 

Lucrarile privind circulatia vor respecta prevederile Planului Urbanistic General si ale 

Planurilor Urbanistice Zonale aprobate care vor reglementa zone din intravilan, 

alcatuire a retelei generale de strazi in intravilan, geometrie si profile, categorii 

tehnice, distante intre intersectii, precum si urmatoarele : 

- Amplasarea constructiilor fata de arterele de circulatie va respecta profilele 

transversale caracteristice, conform normelor legale de proiectare si executie. 

- Lucrarile de strazi ( reabilitari, modernizari si trasee noi ) se vor realiza dupa 

terminarea lucrarilor de retele hidro-edilitare subterane. 

- Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare verticala si amenajari exterioare se 

va face pe baza de programe corelate cu programele de constructii si instalatii, 

respectandu-se prevederile tehnice de executie din normativele si standardele in 

vigoare. 

- Se va avea in vedere valorificarea lucrarilor de strazi existente si racordarea acestora 

cu noilee trasee.  

4. Recomandari privind amenajarea si intretinerea spatiului public, mobilier 

urban  

Spatiile de utilitate publica, construite sau amenajate se vor realiza cu respectarea 

prevederilor legale si ale prezentului P.U.G. 
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Amenajarea spatiilor publice, realizarea constructiilor si a mobilierului urban se vor 

face numai pe baza de documentatii de specialitate aprobate, a autorizatiilor de 

constructie, eliberate conform legii. 

5. Recomandari privind protectia mediului : 

Comuna Valcele se suprapune partial peste Aria Natura 2000 protejata 

Muntii Bodoc – Baraolt ROSPA0082 si peste Aria Natura 2000 protejata 

Dealul Ciocas – Dealul Vitelului ROSCI0056 

NATURA 2000 este o reţea ecologică europeană de arii naturale protejate formată din: 

Arii Speciale de Conservare(SAC), constituite conform Directivei Habitate, pentru protejarea 

tipurilor de habitate şi a speciilor de floră şi faună.  

În România, a fost aprobată la nivel naţional prin OM nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului   de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, lista Siturilor de Importanţă comunitară – 

SCI, care în urma validării de către Comisia Europeană vor deveni SAC - uri. 

Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), constituite conform Directivei Păsări, pentru 

protejarea păsărilor sălbatice, au fost declarate la nivel naţional prinHG nr. 1284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România  

Cele două Directive europene în baza cărora au fost desemnate siturile Natura 2000, sunt 

transpuse în România prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Pe lângă actele normative menţionate anterior, există şi o legislaţie conexă, prin intermediul 

căreia se creează un cadru adecvat pentru conservarea habitatelor şi speciilor de floră şi faună 

sălbatică. 
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      Scopul reţelei ecologice Natura 2000 este reprezentat de protecţia şi conservarea pe termen 

lung a celor mai valoroase specii şi habitate de interes european, iar obiectivul constă în 

identificarea acestor specii şi habitate. 

 

Explicarea conceptului Natura 2000 s-a dovedit a fi un element esential pentru implementarea 

retelei in Europa. Conservarea biodiversitatii nu este viabila daca conduce la restrictii in cazul 

utilizarii terenurilor sau la schimbari in modul de viata al oamenilor. De asemenea, daca 

restrictiile nu sunt insotite de scheme de compensare a pagubelor, rezultatul final va fi 

respingerea actiunilor de conservare a biodiversitatii. 

 

Muntii Bodoc- Baraolt - descriere 

Situl cuprinde in intregime Muntii Baraolt si partial Muntii Bodoc, padurile acopera circa 

70% din suprafata sitului, in grupuri compacte. Este o zona relativ izolata datorita accesibilitatii 

reduse in zona muntilor Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri inalte. Toate 

paraiele sitului sunt afluenti ai raului Olt. Acest sit a fost desemnat pentru protectia avifaunistica, 

cu o suprafata de 58.013 ha ale carui regiuni administrative sunt: judetul Brasov 1%, judetul 

Covasna 98% si judetul Harghita 1%.  

Muntii Bodoc – Baraolt, sunt acoperiti cu paduri de fag, unele suprafete de mesteacan si 

gorun, golurile si poienile fiind rare. Flora cormofitica din Muntii Bodoc este compusa din 1057 

specii, 66 subspecii si 22 specii hibridogene. Acest numar se completeaza cu 201 specii de 

macromicete si 94 de specii de briofite. Prin aceste date numarul total al speciilor si subspeciilor 

prezentate se ridica la 1440. 

Dintre speciile rare si nesemnalate pana in prezent din flora Muntiilor Bodoc – Baraolt se 

pot aminti urmatoarele:  Ophiolossum vulgatum, Botrychium multifidum, Pinus silvestris, 

Saxifraga aizoon, Ribes nigrum, Potentilla anglica, Cytius heufelii, Seseli varium, Primula 

leucophylla, Pyrola chlorantha, Chimphila umbellata, Fraxinus ornus, Scorzonera purpurea, S. 

Parviflora, Echium russicum, Vaeriana tripteris, Phyteuma orbicum, Malaxis monophyllos, 

Nigrettea rubra, Epipogium ophyllum, Cypripedium calceolus, Allium olearaceum, Carex 

diandra, Carex disticha, Carex pendula, Sphagnum magellanicum, Helidium ianatum. 
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Pajistiile si fanetele intinse din Muntii Bodoc- Baraolt constituie o importanta sursa 

pentru practicarea pastoritului si agriculturii. In zonele deluroase ale Muntiilor Bodoc – Baraolt, 

pajistile naturale stavilesc eroziunea solului. Pe cuprinsul Muntiilor Bodoc – Baraolt se 

deosebesc doua etaje de vegetatie: 

 

•  etajul gorunului situat intre 600-800 m 

•  etajul fagului situat intre 800-1240 m 

 

Covorul vegetal din etajul gorunului prezinta numeroase aspecte dintictive fata de cel 

superior al fagului. Vegetatia etajului inferior care se extinde mai ales in partea sudica a 

masivului si cuprinde portiunile inferioare ale versantilor vestici si sud-vestici, este reprezentata 

prin gorunete acidofile din asociatia Luzulo-Quercetum petraeae dacicum. Mari suprafete din 

gorunete au fost transformate in terenuri agricole, fanete si pasuni. Pe pantele insorite paduriile 

de gorun de odinioara au fost inlocuite cu tufarisuri xerofile, cu alte asociatii de bordura. Alte 

specii de flora mai amintim Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus montandoni. 

 

Din fauna prezenta, se pot mentiona : capriorul (Capreolus), mistretul, cerbul lopatar, 

ocazional aparand ursul (Ursus actos), lupul (Canis lupus), de asemenea, rasul (lynx), care ii 

imbogatesc patrimoniul prin prezenta lor in zona muntoasa. Se estimeaza ca populatia de lupi se 

apropie de cifra de 200 de exemplare iar cea de rasi de cca.120. 

  

Dintre celelalte specii de mamifere ocrotite amintim: 

• vidra (Lutra lutra) 

• pisica salbatica (Felis silvestris) 

• diverse specii de lilieci 

 

La nivelul judetului Covasna, s-au observat aproximativ 200 de specii de pasari. Speciile de 

pasari gasesc refugiu foarte bun in padurile din zona, pe lacurile si baltiile din apropierea 

raurilor, aspect demonstrat si de suprafata mare ocupata de arii speciale de protectie 

acvifaunistica. Dintre pasarile ocrotite prin legislatia nationala si cea europeana, se pot aminti : 
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• Specii de pasari clasificate foarte deosebite ocrotite in zona Muntiilor Baraolt- Bodoc, 

care fac parte din aria de protectie speciala acvifaunistica pentru protectia pasarilor 

salbatice Natura 2000: 

• ciconia ciconia ( barza alba) 

• barza neagra (Ciconia nigra) 

• acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) 

• cristelul de camp (Crex crex) 

• ciocanitoare cu spate alb (Dendrocopus leucotos) 

• ciocanitoarea de stejar (dendrocopus medius) 

• ciocanitoare neagra (Dryocopus martius) 

• muscar mic (Ficedula parva) 

• viespar (Pernis apivorus)  

• ghionoaia sura (Picus canus)  

• bubo bubo ( buha) 

• huhurez mare (Strix uralensis) 

• muscarul gulerat (ficedulla albicollis) 

• bonasa bonasa (ieruncă)  

• lulula arborea (ciocarlia de padure) 

• lanius collurio (sfrâncioc rosiatic) 

• alcedo atthis (pescarusul albastru) 

• raţa rosiatica (aythya nyroca) 

 

Implementarea proiectului PUG Valcele nu va afecta negativ populatia cuibatoare, nici 

migratia speciei in sit, neavand nici un efect asupra habitatelor preferate de specie. 

 

Dintre speciile amfibii ocrotite, pot vietui in zona : 

• broasca de mlastina (Rana arvalis) 

• broasca raioasa verde (Bufo viridis) 

• buhai de balta cu burta galbena (Bombina variegata) 

• specii de tritonii (Triturus sp) 
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Obiectivele de conservare 

Obiectivele de conservare se stabilesc prin planul de management al sitului, custodele 

sitului fiind Consiliul Judetean Covasna. 

Conform prevederilor Directivei pasari, exista obligatia de a asigura masurile necesare 

pentru a pastra populatiile de pasari la nivelul precizat in formularul standard Natura 2000, la 

nivelul anului 2012. 

Padurile reprezinta habitatul principal pentru aproape toate speciile descrise. In acest 

context pentru asigurarea conservarii speciilor de pasari, zonele sensibile din cadrul sitului sunt 

zonele impadurite si zonele umede.  

 

Prognozarea impactului asupra ariilor de protectie speciala avifaunistica 

 

Schimbarea categoriei de folosinta a terenului, prin introducerea in intravilan a unor 

suprafete care fac parte din situl protejat, nu presupune neaparat afectarea populatiilor din sit 

pentru ca extinderile vor avea functiuni prietenoase cu natura ( sport, turism, locuinte ). Nu se 

propun zone industriale, zone de servicii tehnice in acest areal. 

Tinand cont  de faptul ca suprafata de hranire a unei specii este foarte mare de ordinul 

zecilor de hectare impactul va fi nesemnificativ. 

Pentru speciile prezente in sit, habitatul forestier este principalul habitat pentru hranire si 

cuibarit. Habitatul de pasune si faneata identificat in perimetru este un habitat comun, cu o putere 

ridicata de regenerare. 

In aceste conditii, impactul asupra vegetatiei si faunei va fi redus, fiind resimtit la 

intensitati minime. 

Masuri permanente de protectie : 

 
Se interzice cu desăvârşire distrugerea cuiburilor de păsări amplasate pe sol sau în arbori.  

 Se interzice utilizarea de substanţe chimice : otrăvuri pentru rozătoare.  

Cositul în perimetru se va realiza manual pentru protejarea cuburilor din iarba.  

Se interzice amplasarea în perimetru de capcane pentru prinderea păsărilor (plase, nade etc.)  
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Se va informa APM Covasna asupra prezenţei în zonă a unor exemplare de păsări rănite sau 

moarte.  

Arborii bătrâni sau uscaţi din perimetru sau din vecinătate vor fi pastraţi în picioare, după caz 

putându-se realiza toaletarea lor pentru prevenirea unor accidente.  

Prin amenajarea spaţiilor verzi se vor planta specii de arbuşti cu fructe, se vor păstra arbuştii 

existenţi. 

  

Dealul Ciocas – Dealul Vitelului : 

Supafața teritoriului  este de 917 ha.  Situl se suprapune cu situl Munții Bodoc- Baraolt. 

Zona oferă o mare gamă de valori științifice: biologice, geologice, și arheologice. Pe dealul 

Tyiszk au fost descoperite vestigiile arheologice ale  culturii de la Aruișd. Situl găzduieşte 

numeroase 

specii de stepă, într-o regiune de dealuri înalte şi muntoase. Speciile de plante de stepă sunt 

localizate pe versanţii sudici şi vestici ai dealurilor Ciocaş, Beldie şi Viţelului. În sit a fost 

identificat un habitat de interes european prioritar, tufărişuri subcontinentale peri-panonice şi 

şase specii de interes comunitar. 

Specii protejate 

Castorul din Eurasia (Castor fiber): are lungimea variind între 75 și 95 cm, este unul dintre cei 

mai mari rozători existenți. Ca loc de trai castorii își aleg un lac, un  râu sau un pârâu, ale cărui 

maluri sunt bogate în pășuni. Aceste locuri sunt potrivite pentru construcțiile lor, în formă de 

colibe, zăgazuri sau sate. În cazul în care nu există un lac potrivit pentru a-şi construi bârlogul, 

castorii își fac propriul lac, construind un baraj pentru a opri un râu. Activitatea lor se desfășoară 

în tot cursul anului. Pagubele provocate de castori, precum şi goana pentru obținerea blănii lor 

prețioase au condus la o vânare intensă și, în unele locuri, la eliminarea acestor mamifere. În 

noiembrie 2006, România a importat din Germania castori în vederea repopulării zonei Văii 

Argeșului și a afluenţilor Oltului mijlociu şi superior. 

Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata): are un corp de dimensiuni mici, lungimea 

4- 5 cm. Corpul este aplatizat, capul mare. Spatele este cafeniu-pământiu sau cenuşiu, sau 



243 

măsliniu. Partea ventrală este marmorată, albastru-cenuşiu cu câmpuri galbene, cu sau fără 

puncte albe. Este o specie cu activitate atât diurnă cât şi nocturnă, preponderent acvatică. 

Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare. Hrana constă din insecte, viermi, moluşte 

mici, terestre şi acvatice. Specia este prezent în zona de deal și de munte. 

Triton cu creastă (Triturus cristatus): este cea mai mare specie de triton din România. Masculul 

13- 4 cm, femela 16-18 cm. În timpul reproducerii, femela are un şanţ longitudinal dorsal, iar 

masculul o creastă dorsală înaltă, zimţată, întreruptă brusc printr-o șa la baza cozii. Masculii au o 

coloraţie vie, specifică: dorsal cafenie-măslinie, cu pete de un negru intens. Abdomenul roşu-

gălbui, pătat cu negru. Este o specie predominat acvatică, preferând ape stagnante mari, cu 

vegetaţie palustră. Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100-1000 m, mai rar este prezent și 

până la 2000 m. Consumă râme, limacşi, artropode, mormoloci şi tritoni mai mici. Este o specie 

vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată. 

Stânjenelul (Iris aphylla ssp hungarica): este o subspecie rară. Exemplarele din subspecia 

hungarica sunt deseori mai înalte decât cele din genul principal. Înfloreşte în lunile aprilie-mai, 

florile încep să se deschidă începând de sus în jos. Florile sunt mari, de culoare albastru-violet, 

cu peri alb-galbeni pe partea superioară. 

Fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar): este un fluture care trăieşte pe pajiști înmlăștinite sau 

umede, bogate în specii de plante din genul  Rumex. Zboară din luna mai până la mijlocul lunii 

septembrie. În România sunt prezente numeroase colonii și populații cu număr mare de indivizi. 

Datorită drenării zonelor umede, unele populații și colonii au dispărut sau se află în pragul 

dispariției (Banat, Muntenia). Statutul speciei în România este vulnerabil (VU). 

Albiliţa portocalie (Colias myrmidone): este un fluture ușor de recunoscut datorită coloritului 

dorsal galben strălucitor. Trăieşte în fâneţe, păşuni, tufărişuri. Zboară de două ori pe an: sfârșitul 

lunii mai- mijlocul lunii iunie si mijlocul lui iulie- septembrie. Femela depune ouăle pe suprafața 

superioară a frunzelor. Larvele se hrănesc cu  plantele Cytisus ratisbonensis și C. capitatus. În 

prezent statutul speciei este vulnerabil 



244 

   In etapele urmatoare de proiectare ( planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de 

detaliu, studii de fezabilitate, proiecte pentru obtinerea autorizatiilor de construire, proiecte 

pentru executia lucrarilor si detalii de executie, studii de specialitate ), se vor respecta 

urmatoarele acte normative : 

• Ordonanta  de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata 

prin Legea nr.265 din 2006. 

• HGR 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru 

planuri si programe 

• H.G. 1284/2007- privind declararea ariilor de protectie speciale avifaunistica ca parte 

integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania. 

• Legea apelor nr.107/1996, modificata si completata prin legea 310 din 2004. 

• Ordinul M.S. nr 119 ? 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 

privind mediul de viata al populatiei, cu modificariel si completarile ulterioare. 

• Hotararea de Guvern 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private 

supuse acestei proceduri (care transpune Anexele I,II,III,IV ale Directivei nr. 85/337/EEC 

modificata prin Directiva nr. 97/11/EC)-M.OF. 686 din 17 septembrie 2002. 

• Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 860/26.09.2002 pentru modificarea 

si completarea Ordinului MAPPM nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de 

reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator. 

• Ordin MAPM nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile 

etapelor procedurii cadru de evaluarea impactului asupra mediului. 

• Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea 

poluarii mediului. 

• OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. 

• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 

de urbanism. 

• HGR nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediul 

acvatic al apelor uzate, cu modificarile si complectarile ulterioare. 
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• Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind 

determinarea emisilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare aprobat prin 

Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. 

• Legea nr. 655/2001 pentru abrobarea Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 privind protectia 

atmosferei. STAS 12576/1997- Privind conditile de calitate a aerului in zonele protejate. 

• Ordin MAPMnr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor 

limita, valorilor de prag si a criterilor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxid de azot, 

plumbului, benzenului si monoxidului de carbon in aerul inconjurator. 

• Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 

privind regimul deseurilor. 

• Legea nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii desurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase. 

• HGR nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor. 

• HGR nr. 349/2002, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. 

• STAS 10009/1998- Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot. H.G. 

930/2005 privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. 

• Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate conservarea 

habitatelor naturale a florei si faunei salbatice. 

• Lege nr. 462/2001 pentru aprobarea O.G NR. 236/2001 privind regimul ariilor naturale 

protejate conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice. 

• Ordin nr. 494/2005 privind aprobarea procedurilor de incredintare administrarii si 

atribuire in custodie a ariilor naturale protejate. 

Prescriptii generale ale Regulamentului General de Urbanism :             

Autoritatile publice locale vor avea in vedere : 

- completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de 

caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes 

general;  

 

- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;  



246 

 

-  amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora 

în ansambluri compacte.  

- Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul 

agricol, temporar sau definitiv, conform legii.  

- Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră 

este interzisă.  În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de 

specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, 

exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va avea 

în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.  

-  Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la 

liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, al 

Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Turismului.  

-  În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea 

exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii ( ape 

minerale, mofete, altele ).  

-  Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă 

şi în cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare 

căilor ferate şi drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor 

de gospodărire a apelor. Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai cu avizul 

primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare 

a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării 

calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de 

malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.  

-  Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 

funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol - 
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plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului 

este interzisă.   

-  Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun 

cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale 

administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de 

fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  

- Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin 

contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară 

aferente, de către investitorii interesaţi.  

-  Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre 

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de 

urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut 

urban şi conformare spaţială proprie.  

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a 

terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la 

Regulamentul General de Urbanism.  

-  Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în P.U.G., 

pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.  

- Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la 

Regulamentul General de Urbanism. 

-  În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate 

ale administraţiei publice:  

-  construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 

exploatare;  
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-  parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 

funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);  

-  conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte 

instalaţii sau construcţii de acest gen. Prin zona drumului public se înţelege ampriza, 

fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.  

-  Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 

respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. În sensul 

Regulamentului General de Urbanism,  prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, 

case de vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau 

temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru 

bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de 

garnizoană.  

-  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de 

acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. 

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor 

de stingere a incendiilor.  

-  Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai 

dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  

Prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care 

pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe 

terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de 

servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.  

-  Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu 

handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.  
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-  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea 

racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de 

energie electrică.  

- De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor 

administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:  

- realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi 

de protecţie a mediului;  

-  beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul 

local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.  

-  Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile aliniatului de 

mai sus cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă 

să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se 

obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi 

reţele.  

-  Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează 

de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 

contractelor încheiate cu consiuliul local.  

-  Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime 

de investitor sau de beneficiar.  

-  Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 

public sunt proprietate publică a comunei.  

-  Reţelele de energie electrică sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune 

altfel.  

-  Se vor putea face parcelari pentru loturi individuale. Parcelarea este operaţiunea de 

divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de 

noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea 
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parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă 

care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.  

-  Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai 

dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:  

a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 

clădiri izolate sau cuplate;  

b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de 

minimum 200 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;  

c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile de 

mai sus. 

- Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 

învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult 

de două niveluri clădirile imediat învecinate.  

-  În sensul Regulamentului General de Urbanism, clădiri imediat învecinate sunt cele 

amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.  

-  Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal, aprobat conform legii.  

 -  Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  

-  Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect 

exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general 

acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.  

-  Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se 

emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.  
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-  Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 

construcţiei, conform anexei nr. 5 la Regulamentul General de Urbanism.  

- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la 

Regulamentul General de Urbanism.  

-  Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:  

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor 

servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;  

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor 

aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor 

urbanistice.  

-  Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi 

în cazul aspectului exterior al construcţiei.  

II. REGULUI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR  

 Reguli de baza cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea 

patrimoniului natural si construit  : 

- constructiile de drumuri si utilitati se vor realiza cu respectarea normelor de protectie a 

mediului ( materiale, tehnologii, echipamente care nu agreseaza mediul ) 

- constructiile supraterane se vor realiza cu respectarea normelor si prescriptiilor tehnice in 

vigoare referitoare la calitatea constructiilor si la calitatea materialelor de constructii. Nu se 

vor folosi materiale poluante, periculoase si nocive. 

- suprafetele exterioare pavate vor fi permeabile pentru apa. Nu se vor construi terase 

impermeabile betonate sau asfaltate cu suprafata mai mare decat 100 mp., pentru a permite 

absorbtia lenta a apelor meteorice in sol. 
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-  se vor planta spatiile libere de constructii si amenajari cu arbusti si arbori, se va asigura 

cresterea vegetatie perene existente pe parterele acestor spatii, pentru prezervarea 

ecosistemelor existente in momentul de fata.  

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public: 

In proiectarea, executia si exploatarea constructiilor de orice fel se vor respecta prevederile 

Legii nr.10 / 1995 privind calitatea in constructii, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Hotararii de Guvern nr. 

272 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, toate 

normele tehnice si normativele in vigoare privind calitatea constructiilor, se vor respecta in 

proiectare, executie si exploatare reglementarile in vigoare cu privire la paza si protectia fata 

de incendii, la asigurarea cailor de evacuare ale cladirilor, accesul nestingherit al utilitarelor 

de stins incendiu, salvarilor, autoutilitarelor de orice fel. 

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii : 

Amplasamentele constructiilor vor respecta prevederile  Codului Civil, prevederile 

Regulamentului General de Urbanism, prescriptiile referitoare la insorire, orientarea fata de 

punctele cardinale. Aliniamentele constructiilor vor respecta aliniamentele existente sau pe cele 

stabilite prin Planuri Urbanistice Zona si de Detaliu. 

Amplasarea constructiilor se va face in concordanta cu vecinatatile, cu restrictiile stabilite prin 

documentatii urbanistice aprobate. 

Se vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la retragerile minime fata de vecinatati, 

intimitate si toate celelalte prevederi legale de amplasare. 

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii : 

Accesele obligatorii sunt : 

Accesul auto in incinta al utilitarelor de stins incendiul, salvarilor si utilitarelor de gospodarie 

comunala, cu repectarea prevederilor legale de gabarite si pante maximale. 
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Accesul autovehiculelor in spatiile de parcare publice sau cele de pe parcelele private. 

Accesul carosabil si pietonal la obiectivele si amenajarile exterioare propuse. 

Accesul persoanelor cu dizabilitati locmotorii la toate spatiile interioare si exterioare, cu 

respectarea normelor de proiectare pentru pante maxime de rampa. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 

drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile 

acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.  

 În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute mai sus, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.  

 Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform legislatiei in vigoare.  

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora.  

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  

Prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: 

trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri 

proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere 

publică, potrivit legii sau obiceiului.  

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi 

care folosesc mijloace specifice de deplasare.  

Reguli cu privire la echiparea edilitara : 

Echiparea edilitara va respecta legislatia in vigoare si normele tehnice cu privire la materialele si 

procedurile prin care se realizeaza asigurarea de utilitati. 
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 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.  

Se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în 

următoarele condiţii:  

realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecţie a mediului;  

 beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.  

 Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga,  cu avizul organelor administraţiei 

publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când 

aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice 

existente, fie să construiască noi reţele.  

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către 

investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliul local. 

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar.  

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii : 

 Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, 

în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza 

realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare 

colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.  

 Autorizarea executării parcelărilor, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se 

respectă cumulativ următoarele condiţii:  
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 front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri 

izolate sau cuplate;  

suprafaţa minimă a parcelei de 150 m2 pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum 200 m2 

pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;  

adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.  

 Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în aceste prevederi.  

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate 

şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri 

clădirile imediat învecinate.  

Cladiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.  

 Fac excepţie construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform 

legii.  

 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 

funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.  

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului 

şi arhitecturii, este interzisă.  

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri : 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.  

Utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire 

de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.  

 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, 

conform anexei nr. 5 la Regulamentul General de Urbanism.  
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Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General 

de Urbanism.  

 Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:  

 împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, 

necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor 

sau al ansamblurilor urbanistice.  

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul 

aspectului exterior al construcţiei.  

PREVEDERI PENTRU PROTECTIA PATRIMONIULUI : 

Studiul defineşte următoarele două tipuri de zone construite protejate: 

- Zona protejată construită - ZPC:  -    Case tradiţionale din Araci 

    -    cimitirul evreiesc din Vâlcele 

- Zone de protecţie a monumentelor istorice şi a obiectivelor din lista zonală - ZPCMI  

-   8 zone de protecţie pentru obiective înscrise pe Lista monumentelor istorice  

- biserica reformată din Araci 

- conacul Damokos din Araci 

- biserica reformată din Ariuşd 

- ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” din Vâlcele 

- caselor de lemn nr. 141, 162, 179 şi 181 din Vâlcele 

-  2 zone de protecţie pentru obiective înscrise în lista Consiului Jud. Covasna 

- casa parohială reformată din Ariușd 

- capela romano-catolică din Vâlcele 

Delimitarea zonelor protejate precum şi a zonelor de protecție a monumentelor, respectiv a celor 
două obiective din lista Consiliului Judeţean Covasna, sunt prezentate pe planşele de piese 
desenate . Coordonatele punctelor care definesc limitele zonele protejate şi a zonelor de protecţie 
sunt prezentate în Anexa 9 a studiului. 
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Pentru zona protejată construită Case tradiţionale din Araci se va întocmi un plan urbanistic 
zonal pentru zone construite protejate - PUZCP şi un regulament local de urbanism aferent - 
RLU. 

Condiţiile administrative şi tehnice speciale pentru construire în perimetrul zonei protejate Case 
tradiţionale din Araci sunt cuprinse în Anexa 10 – Propuneri de reglementări pentru zona 
protejată „Case tradiţionale" din Araci  

Condiţiile administrative şi tehnice speciale pentru construire în perimetrul zonelor de protecţie a 
monumentelor şi în perimetrul zonelor de protecţie a obiectivelor din lista Consiliului Judeţean 
Covasna sunt cuprinse în Anexa 11 – Propuneri de reglementări pentru zone de protecţie a 
monumentelor istorice şi a obiectivelor din lista Consiliului Judeţean Covasna. 

Prin studiu nu se fac propuneri de includere în Lista monumentelor istorice. 

Se propune declasarea a următoarelor obiective din satul Vâlcele înscrise în Lista 
monumentelor istorice: 

- Casă de lemn  nr. 162  CV-II-m-B-13310   poziţia din LMI 2015: 524  

- Casă de lemn  nr. 179  CV-II-m-B-20308   poziţia din LMI 2015: 525 

- Casă  nr. 181   CV-II-m-B-13311   poziţia din LMI 2015: 526 

Protejarea obiectivelor încluse în „Lista obiectivelor patimoniului cultural construit din judeţul 
Covasna”, aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiului Judeţean Covasna, intră în atribuţiile 
Consiului Judeţean Covasna prin colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna. În 
certificatele de urbanism emise pentru obiectivele cuprinse în aceste liste trebuie trecută 
necesitatea obţinerii avizului din partea  Direcţiei Judeţene pentru Cultură Covasna. 

În afara de monumentele istorice şi obiective  de valoare de patrimoniu cultural de interes zonal 
studiul a identificat o serie de obiective cu valoare de patrimoniu construit, clădiri cu valoare 
ambientală care sunt evidenţiate pe planşele de piese desenate. Dintre obiectele cu valoare de 
patrimoniu construit cele mai valoroase se propun spre protejare locală.  

În ceea ce priveşte regimul de înălţime a fondului construit, caracteristica generală a satelor din 
comună este păstrarea în general a unui regim de înălţime parter cu intercalări de câteva 
construcţii de P+M sau P+1. Clădirile cu regim de  înălţime mai mare de parter în general 
alterează imaginea tradiţională a satelor. Sunt extrem de puţine rezolvările de mansardări care se 
inscriu în fondul construit existent.  

Limitări ale regimului de înălțime propuse  

În vederea protejării imaginii tradiționale a satelor din comună, având în vedere valorile 
ambientale existente în aceste sate și regimul de înălțime parter, caracteristic în majoritatea 
zonelor, se propun următoarele limitări ale regimului de înălțime prin prevederile PUG-ului: 

limitarea regimului de înălțime la toate satele la maxim P+M, exceptând următoarele zone, 
unde limitarea se propune la maxim P+E sau P+E+M: 

la Araci    maxim P+E  - în zona industrială 
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la Vâlcele  maxim P+E+M  - în zona centrală dintre clădirea hotelului şi clădirea Centrului  
         de Patologie Neuromusculară  

la Vâlcele  maxim P+E        - în zona de locuit din partea vestică a localității - zona străzii  
         Armatei 

 
Studiul de fundamentare istorico - arhitectural pentru Planul urbanistic general al comunei Vâlcele 
arh. Fekete Márta, specialist MCC 208 S - 2006 
ANEXA 9 
Tabel 1  
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei protejate:  
Case tradiţionale din Araci ZPC 1 
punct x y punct x y 
1 479462.67 550877.82 16 479311.37 550882.09 
2 479460.08 550882.92 17 479301.46 550877.43 
3 479453.34 550895.13 18 479329.10 550817.59 
4 479447.69 550908.19 19 479319.78 550803.26 
5 479443.48 550915.31 20 479326.37 550784.96 
6 479440.11 550922.75 21 479326.61 550783.85 
7 479431.11 550946.42 22 479349.60 550788.98 
8 479416.48 550937.55 23 479351.93 550781.33 
9 479386.66 550922.07 24 479361.38 550761.12 
10 479388.49 550917.43 25 479368.00 550745.13 
11 479372.88 550909.95 26 479377.73 550750.62 
12 479360.38 550902.37 27 479451.94 550792.47 
13 479355.19 550917.54 28 479453.01 550835.72 
14 479328.23 550897.58 29 479476.45 550846.52 
15 479319.95 550889.27 30 479467.17 550866.68 
Studiul de fundamentare istorico - arhitectural pentru Planul urbanistic general al comunei Vâlcele 
arh. Fekete Márta, specialist MCC 208 S - 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a monumentului:  
Biserica reformată - Araci CV-II-m-A-13125 ZPMI 1 
punct x y punct x y 
1 479231.94 550927.61 19 479067.32 550957.40 
2 479224.29 550947.95 20 479051.54 550974.79 
3 479203.06 550983.98 21 479042.87 550975.37 
4 479180.97 550982.89 22 479032.44 550978.28 
5 479170.52 551009.99 23 479022.55 550978.32 
6 479165.93 551024.29 24 479004.03 550983.13 
7 479166.00 551047.40 25 478995.02 550962.72 
8 479160.13 551065.84 26 478988.17 550942.66 
9 479147.28 551096.19 27 478986.42 550927.00 
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10 479136.07 551114.18 28 478985.84 550921.50 
11 479110.75 551149.12 29 478984.45 550889.01 
12 479103.39 551154.90 30 478984.34 550844.72 
13 479065.19 551155.82 31 479045.81 550863.93 
14 479040.40 551151.26 32 479107.28 550881.33 
15 479018.08 551141.45 33 479163.03 550897.86 
16 479055.13 551057.09 34 479176.41 550901.89 
17 479083.94 550971.54 35 479186.01 550905.07 
18 479084.55 550970.49 36 479204.23 550911.20 
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a 
monumentului:  
Conacul Damokos - Araci CV-II-m-B-13126 ZPMI 2 
punct x y punct x y 
1 479269.76 550952.95 20 479084.54 550970.48 
2 479265.83 550969.49 21 479067.41 550957.25 
3 479262.11 550990.99 22 479061.62 550940.04 
4 479266.63 550990.42 23 479060.76 550934.23 
5 479273.92 551000.60 24 479063.20 550928.26 
6 479274.13 551004.07 25 479099.41 550910.79 
7 479266.62 551017.73 26 479112.37 550907.19 
8 479256.67 551033.43 27 479120.76 550900.32 
9 479252.95 551042.11 28 479124.50 550899.41 
10 479250.14 551046.47 29 479128.69 550898.97 
11 479211.74 551110.84 30 479139.49 550900.48 
12 479197.86 551106.64 31 479147.59 550902.49 
13 479177.39 551149.40 32 479158.00 550899.72 
14 479153.63 551152.30 33 479160.49 550897.61 
15 479137.73 551154.24 34 479163.01 550897.85 
16 479065.12 551155.81 35 479176.39 550901.89 
17 479039.32 551151.05 36 479186.00 550905.06 
18 479018.06 551141.44 37 479204.22 550911.19 
19 479055.11 551057.08 38 479255.30 550941.45 

 

 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a monumentului:  
Biserica reformată - Ariușd CV-II-m-B-13129 ZPMI 1 
arh. Fekete Márta, specialist MCC 208 S - 2006 
unct x y punct x y 
1 475585.16 552719.89 27 475642.30 552886.45 

2 475605.43 552733.42 28 475615.31 552867.92 

3 475612.00 552738.96 29 475594.19 552858.14 

4 475616.66 552743.51 30 475580.78 552860.19 

5 475625.29 552749.07 31 475547.64 552854.86 

6 475634.24 552753.96 32 475521.67 552852.38 

7 475637.68 552748.77 33 475507.84 552849.41 

8 475656.75 552728.90 34 475497.11 552848.27 

9 475664.28 552736.60 35 475474.05 552844.83 

10 475673.19 552744.70 36 475455.64 552844.05 
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11 475679.98 552737.01 37 475444.24 552842.64 

12 475688.15 552743.87 38 475448.89 552813.68 

13 475709.49 552753.36 39 475453.48 552780.17 

14 475767.14 552800.39 40 475460.53 552747.55 

15 475781.39 552813.09 41 475463.78 552724.14 

16 475798.63 552831.87 42 475466.35 552701.14 

17 475768.04 552859.57 43 475475.83 552614.89 

18 475736.05 552896.18 44 475483.28 552557.10 

19 475716.97 552903.75 45 475498.32 552558.71 

20 475700.80 552904.75 46 475508.55 552559.42 

21 475691.22 552904.21 47 475523.99 552559.75 

22 475679.02 552902.47 48 475532.29 552559.76 

23 475676.93 552906.25 49 475530.34 552646.12 

24 475671.99 552919.00 50 475540.69 552637.43 

25 475662.53 552909.05 51 475544.98 552722.69 

26 475653.38 552902.79 52 475573.77 552727.54 

 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a obiectivului  
Casa parohiei reformate - Ariușd obiectiv din lista Cons. Jud. Covasna ZPMI 2 
1 475636.36 552669.29 13 475616.66 552743.51 

2 475648.03 552682.78 14 475612.00 552738.96 

3 475660.16 552697.93 15 475605.43 552733.42 

4 475709.49 552753.36 16 475585.16 552719.89 

5 475688.15 552743.87 17 475573.77 552727.54 

6 475679.98 552737.01 18 475544.98 552722.69 

7 475673.19 552744.70 19 475540.69 552637.43 

8 475664.28 552736.60 20 475584.51 552600.62 

9 475656.75 552728.90 21 475605.71 552628.47 

10 475637.68 552748.77 22 475606.48 552629.98 

11 475634.24 552753.96 23 475620.13 552649.58 

12 475625.29 552749.07 24 475629.36 552663.05 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecţie a ansamblului:  
Ansamblul bisericii „Sf. Teodor Stratilat” - Vâlcele CV-II-a-B-13308 ZPMI 1 
punct x y punct x y 
1 483455.97 552803.75 25 483318.79 552737.15 
2 483457.13 552807.64 26 483337.28 552743.20 
3 483440.38 552855.61 27 483338.74 552732.20 
4 483439.73 552856.77 28 483350.76 552739.26 
5 483468.89 552873.88 29 483354.48 552742.50 
6 483466.77 552890.40 30 483364.15 552752.73 
7 483451.64 552891.05 31 483373.00 552733.91 
8 483431.41 552887.94 32 483416.75 552746.61 
9 483427.89 552887.07 33 483424.32 552728.01 
10 483363.03 552870.65 34 483432.28 552709.01 
11 483359.57 552868.86 35 483441.42 552690.28 
12 483346.19 552889.70 36 483457.35 552649.08 
13 483317.08 552880.33 37 483483.94 552658.22 
14 483311.18 552869.24 38 483483.71 552658.96 
15 483303.14 552861.80 39 483487.62 552660.96 
16 483278.73 552839.03 40 483493.06 552664.76 
17 483238.97 552816.97 41 483495.97 552669.24 
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18 483229.91 552813.81 42 483497.02 552672.99 
19 483230.32 552808.31 43 483492.90 552684.57 
20 483230.86 552796.12 44 483481.54 552717.80 
21 483242.63 552747.54 45 483475.02 552735.53 
22 483307.82 552756.53 46 483471.21 552744.40 
23 483321.16 552717.49 47 483464.18 552757.79 
24 483325.33 552718.54 48 483433.44 552776.70 
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a 
monumentului:  
Casă de lemn nr. 141 - Vâlcele CV-II-m-B-13309 ZPMI 2 
punct x y punct x y 
1 482983.63 552847.04 19 482839.01 552797.80 
2 482984.42 552872.39 20 482832.56 552789.11 
3 482984.30 552884.31 21 482827.70 552780.32 
4 482980.15 552884.10 22 482832.41 552781.20 
5 482979.61 552897.06 23 482853.15 552774.17 
6 482961.35 552903.79 24 482869.95 552769.40 
7 482945.39 552913.74 25 482877.11 552750.36 
8 482919.44 552912.71 26 482902.63 552764.03 
9 482912.76 552857.90 27 482962.29 552776.86 
10 482907.24 552854.34 28 483024.21 552781.61 
11 482901.34 552852.15 29 483041.74 552787.18 
12 482895.46 552851.12 30 483057.36 552790.63 
13 482894.72 552857.17 31 483080.81 552791.78 
14 482877.45 552856.25 32 483093.31 552796.66 
15 482869.19 552856.92 33 483096.15 552799.29 
16 482849.25 552857.82 34 483072.32 552805.81 
17 482844.85 552812.75 35 483015.30 552824.74 
18 482845.39 552803.46 36 482996.79 552826.82 

 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a 
monumentului:  
Casă de lemn nr. 162 - Vâlcele CV-II-m-B-13310 ZPMI 3 
punct x y punct x y 
1 482785.13 552816.51 7 482747.32 552858.72 
2 482785.62 552838.34 8 482739.31 552855.38 
3 482786.08 552848.11 9 482734.86 552851.89 
4 482787.16 552860.34 10 482733.87 552818.60 
5 482768.92 552859.95 11 482752.02 552817.63 
6 482752.85 552859.04 12 482771.11 552816.82 

 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a 
monumentului:  
Casă de lemn nr. 179 - Vâlcele CV-II-m-B-20208 ZPMI 4 
punct x y punct x y 
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1 483105.21 552819.42 6 483118.91 552897.39 
2 483110.11 552828.15 7 483103.65 552899.90 
3 483111.68 552827.38 8 483082.48 552904.42 
4 483118.89 552845.95 9 483065.52 552826.24 
5 483134.00 552897.16 10 483089.59 552821.95 
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a 
monumentului:  
Casă de lemn nr. 181 - Vâlcele CV-II-m-B-13311 ZPMI 5 
punct x y punct x y 
1 483196.29 552815.61 8 483098.40 552820.55 
2 483200.23 552852.53 9 483105.15 552819.30 
3 483203.35 552871.26 10 483129.00 552832.10 
4 483201.41 552892.32 11 483144.87 552834.77 
5 483187.26 552897.23 12 483153.57 552833.48 
6 483118.91 552897.39 13 483161.46 552829.25 
7 483102.37 552840.47 14 483173.24 552824.89 
Coordonatele punctelor care definesc limita zonei de protecție a obiectivului:  
1 484037.71 553224.85 10 484015.86 553333.85 

2 484046.66 553234.86 11 484011.69 553325.26 

3 484076.57 553263.90 12 484007.58 553314.39 

4 484082.69 553258.25 13 484006.81 553308.31 

5 484090.82 553267.06 14 484007.47 553297.92 

6 484099.88 553279.63 15 484009.31 553285.91 

7 484080.26 553299.08 16 484022.30 553245.91 

8 484030.26 553351.84 17 484027.70 553238.64 

9 484021.67 553342.29 18 484031.64 553232.52 

Coordonatele punctelor care definesc limita zonei protejate:  
Cimitirul evreiesc - Vâlcele obiectiv din lista Cons. Jud. Covasna ZPC 1 
1 483747.99 553143.07 3 483713.81 553211.19 

2 483743.85 553209.47 4 483675.27 553140.85 

 
PROPUNERI  DE  REGLEMENTĂRI  PENTRU ZONA PROTEJATĂ  
CONSTRUITĂ  "CASE TRADIŢIONALE" DIN ARACI 
 
1. DELIMITAREA ZONELOR 

Delimitarea zonei se face prin punctele de cotitură a limitelor a căror coordonate sunt prezentate 
în  piesele desenate. 

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

2.1. Utilizări admise 

- locuinţe individuale cu maxim P+M niveluri 

- servicii complementare funcţiunii de locuit 

- funcţiuni de învăţământ şi funcţiuni culturale, lăcaşe de cult 

2.2. Utilizări admise cu condiţionări 

       Condiţia de bază: clădirile care adăpostesc aceste funcţiuni să se încadreze în prescripţiile  
       de la punctul 3. – conformarea clădirilor. 
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- funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică  

- mici activităţi manufacturiere cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 100 mp, 
să nu fie poluante şi să nu determine depozitări de materiale în exteriorul 
clădirii/clădirilor 

2.3. Utilizări interzise 

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase  

- orice activitate poluantă  

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi 
forme arhitecturale în cadrul construit din zonă 

- construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze) 

- staţii de benzină 

- construcţii provizorii de orice natură – inclusiv chioşcuri  

- panouri publicitare de dimensiuni mari  

- depozite en-gros 

3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR 

3.1. Caracteristicile parcelelor 

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor  

- pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă un front la stradă de minimum 12 m şi 
suprafaţă de minimum 400 mp 

- este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate dacă îndeplineşte 
condiţiile de construibilitate 

3.2. Amplasarea faţă de aliniament 

Aliniamentul este definit în sensul prezentei reglementări ca fiind linia de demarcaţie între 
domeniul public şi proprietatea privată 

În zona protejată aşezarea clădirilor se va face aliniate la frontul stradal, similar cu modul de 
aliniere a caselor de locuit din zonă, exceptând cele două parcele pa care sunt amplasate clădirea 
poliţiei şi a magazinului mixt.  

4. CONFORMAREA CLĂDIRILOR 

4.1. Înălţimi admise 

- înălţimea clădirilor, respectiv numărul de niveluri 
supraterane permise va fi de maximum P+M 

- la clădiri existente ce se mansardează realizarea 
manzardei se va executa în spațiul actual al podului, fără 
ridicarea nivelului streașinei 
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- la clădiri nou executate cu mansardă cota liniei de intersecţie dintre planul exterior al 
zidului exterior finisat şi planul învelitorii poate depăşi cu maximum 90 cm cota 
pardoselii de la mansardă – conform schița alăturată 

4.3. Aspectul exterior 

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii  

- se vor folosi forme de acoperiş simple  

- panta acoperişului trebuie să se înscrie între limitele 40º ÷ 50º. Pante mai mici se admit la 
părţi de acoperişuri care nu depăşesc 30 % din suprafaţa totală  

- pentru iluminarea spaţiilor de la mansardă se vor folosi  de preferinţă ferestre de 
mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii) sau lucarne de forme simple (triunghiulare, 
patrulatere alungite pe direcţia orizontală) 

Se interzice:  
- executarea de  acoperişuri contorsionate, curbate, suprapuse 

- folosirea coamei petrecute la acoperişuri (coame la care cele două pante opuse ale 
acoperișului se termină la cote diferite) 

- construirea de lucarne cu forme agresive  

- construirea de terase la nivelul mansardei pe faţada către stradă 

4.4. Rezolvări de plastică arhitecturală ale faţadelor, tâmplărie 

Forma golurilor, împărţirea tâmplăriei: 

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei 

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă 
dominant verticală) 

4.5. Materiale de finisaj 

- pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiţionale: 
- tencuială pe soclu şi pe pereţi  
- elemente din lemn la balustrade 

- învelitorile, atât în cazul construcţiilor noi cât şi la renovări de construcţii existente, vor fi 
executate din ţigle ceramice de culoare roşu-maroniu 

- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezintă o suprafaţă relativ mică din 
suprafaţa invelitorii se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie  

- învelitori din plăci ondulate bituminoase se acceptă numai ca măsuri de protecţie 
provizorie cu condiţia folosirii plăcilor ondulate de culoare gri sau eventual de culoare 
maro 

Coloritul faţadelor: 

- la faţadele cu elemente decorative din tencuială se propune menţinerea coloritului 
original: 



265 

- elementele decorative de tencuială vopsite în culoarea albă  
- suprafeţele mari vopsite în culori regăsite la casele de locuit tradiționale din zonă 

Se interzice: 

- utilizarea impropie a materialelor 

- utilizarea elementelor din inox, sau a altor elemente metalice strălucitoare, folosirea 
sticlei reflectorizante sau a sticlei bombate 

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor din plăci de piatră, a suprafeţelor 
metalice, a decoraţiilor cu oglinzi 

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente 

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate 
transparente din plastic 

5. CONDIŢII DE AVIZARE 

Lucrări supuse obligativităţii obţinerii autorizaţiei de construire 

- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente 

- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitoare 

- revopsirea faţadei 

- amplasarea de firme şi reclame 

- amenajarea spaţiilor publice, amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale 
reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii pentru echipamente, etc.) 

Autorizaţiile de construcţie  pentru lucrările enumerate mai sus se eliberează pe baza avizului 
Direcției de Cultură al Județului Covasna şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

PROPUNERI  DE  REGLEMENTĂRI  PENTRU  ZONE  DE  PROTECȚIE A 
MONUMENTELOR  ISTORICE  ŞI  A  OBIECTIVELOR  DIN LISTA CONSILIULUI  
JUDEŢEAN COVASNA 
 
 
 
1. DELIMITAREA ZONELOR 

Delimitarea zonelor se face prin punctele de cotitură a limitelor a căror coordonate sunt 
prezentate în  piesele desenate. 

2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

2.1. Utilizări admise 

- în zona centrală  - funcțiuni administrative, comerciale și servicii 

- funcţiuni de învăţământ şi funcţiuni culturale, lăcaşe de cult 
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- în zone de locuit - locuinţe individuale și servicii complementare funcţiunii de locuit 

2.2. Utilizări admise cu condiţionări 

       Condiţia de bază: clădirile care adăpostesc aceste funcţiuni să se încadreze în prescripţiile  
       de la punctul 3. – conformarea clădirilor. 

- funcţiuni turistice, unităţi de alimentaţie publică  

- mici activităţi manufacturiere cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 100 mp, 
să nu fie poluante şi să nu determine depozitări de materiale în exteriorul 
clădirii/clădirilor 

2.3. Utilizări interzise 

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor tradiţionale valoroase  

- orice activitate poluantă  

- construcţii noi cu destinaţii comerciale sau turistice care nu se încadrează ca volumetrie şi 
forme arhitecturale în cadrul construit din zonă 

- construcţii de garaje pentru maşini de mari dimensiuni (autocamioane, autobuze) 

- staţii de benzină 

- panouri publicitare de dimensiuni mari  

- depozite en-gros 

3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR 

3.1. Caracteristicile parcelelor 

- de preferinţă se menţin neschimbate dimensiunile şi formele actuale ale parcelelor  

- pentru a fi construibilă o parcelă trebuie să aibă un front la stradă de minimum 12 m şi 
suprafaţă de minimum 400 mp 

- este permisă divizarea unui lot în maximum trei parcele alăturate dacă îndeplineşte 
condiţiile de construibilitate 

- dezmembrarea de terenuri în 4 sau mai multe loturi se va face în baza P.U.Z. parcelare, 
care se supune avizării de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 

3.2. Amplasarea faţă de aliniament 

Aliniamentul este definit în sensul prezentei reglementări ca fiind linia de demarcaţie între 
domeniul public şi proprietatea privată 

Aşezarea clădirilor se va face:  

- aliniate la frontul stradal la:     -  zona de protecţie a bisericii reformate din Ariuşd  
        -  zona de pretecţie a parohiei reformate din Ariuşd 
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- aliniate la frontul stradal sau retrase cu 2- 3 m, luând ca reper modul de aliniere a 
caselor de pe parcelele alăturate, la:  

  -  zonele de protecţie a monumentelor istorice din Araci 
  -  zonele de protecţie a monumentelor istorice din Vâlcele 

- retrase cu 2- 3 m, cu realizarea unor grădini frontale între clădire şi gardul spre stradă la: 

  -  zona de protecţie a capelei romano-catolice din Vâlcele 

4. CONFORMAREA CLĂDIRILOR 

4.1.  Volumetrie 

- la clădiri noi executate și la extinderi de clădiri existente criteriul cel mai important este 
ca acestea să nu obtureze în nici un fel vederea asupra monumentului, să nu degradeze 
perspectivele valoroase existente în direcția monumentului 

- volumetria noilor clădiri sau a extinderilor nu trebuie să concureze cu cea a 
monumentelor, mai ales dacă există relații de covizibilitate cu monumentul 

4.2. Înălţimi admise 

- înălţimea clădirilor, respectiv numărul de niveluri 
supraterane permise va fi de maximum P+M 

- la clădiri existente ce se mansardează realizarea manzardei se 
va executa în spațiul actual al podului, fără ridicarea 
nivelului streașinei 

- la clădiri nou executate cu mansardă cota liniei de intersecţie 
dintre planul exterior al zidului exterior finisat şi planul 
învelitorii poate depăşi cu maximum 90 cm cota pardoselii 
de la mansardă – conform schița alăturată 

4.3. Aspectul exterior 

- arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii  

- se vor folosi forme de acoperiş simple  

- panta acoperişului trebuie să se înscrie între limitele 40º ÷ 50º. Pante mai mici se admit la 
părţi de acoperişuri care nu depăşesc 30 % din suprafaţa totală  

- pentru iluminarea spaţiilor de la mansardă se vor folosi  de preferinţă ferestre de 
mansardă (ferestre aflate în planul învelitorii) sau lucarne de forme simple (triunghiulare, 
patrulatere alungite pe direcţia orizontală) 

Se interzice:  
- executarea de  acoperişuri contorsionate, curbate, suprapuse 

- folosirea coamei petrecute la acoperişuri (coame la care cele două pante opuse ale 
acoperișului se termină la cote diferite) 

- construirea de lucarne cu forme agresive  
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- construirea de terase la nivelul mansardei pe faţada către stradă 

4.4. Rezolvări de plastică arhitecturală ale faţadelor, tâmplărie 

Forma golurilor, împărţirea tâmplăriei: 

- raportul de plin-gol va urmări caracterul zonei 

- forma golurilor - raportul între lăţime şi înălţime va fi cea tradiţională (cu formă 
dominant verticală) 

4.5. Materiale de finisaj 

- pentru finisaje exterioare se vor utiliza materiale tradiţionale: 
- tencuială pe soclu şi pe pereţi  
- elemente din lemn la balustrade, la pazii şi frontoane 

- învelitorile, atât în cazul construcţiilor noi cât şi la renovări de construcţii existente, vor fi 
executate din: 

- ţigle ceramice de culoare roşu-maroniu  
- şindrilă la clădirile acoperite în mod tradițional cu șindrilă 

- pentru rezolvarea unor detalii mai speciale, care reprezintă o suprafaţă relativ mică din 
suprafaţa invelitorii se permite folosirea tablei de culoare gri închis sau arămie  

- învelitori din plăci ondulate bituminoase se acceptă numai ca măsuri de protecţie 
provizorie cu condiţia folosirii plăcilor ondulate de culoare gri sau eventual de culoare 
maro 

Coloritul faţadelor: 

- la clădirile nou construite nu se vor folosi culori stridente, coloritul pereţilor exteriori se 
vor înscrie într-un registru temperat ocru–bej–crem, gri deschis, verde deschis  

- singurele accente de culoare admise vor fi la tâmplării: în general maro, maro închis, 
maro-vişiniu, gri închis, verde, verde închis  

- la faţadele cu elemente decorative din tencuială se propune menţinerea coloritului 
original: 

- elementele decorative de tencuială vopsite în culoarea albă  
- suprafeţele mari vopsite în culori regăsite la casele de locuit tradiționale din zonă 

Se interzice: 

- utilizarea impropie a materialelor 

- utilizarea elementelor din inox, sau a altor elemente metalice strălucitoare, folosirea 
sticlei reflectorizante sau a sticlei bombate 

- executarea pe faţade a placajelor ceramice, a placajelor din plăci de piatră, a suprafeţelor 
metalice, a decoraţiilor cu oglinzi 

- utilizarea la vopsirea faţadelor sau a acoperişurilor a culorilor stridente 

- utilizarea la învelitoare a ţiglelor şi plăcilor metalice, precum şi a plăcilor ondulate 
transparente din plastic 
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5. CONDIŢII DE AVIZARE 

Lucrări supuse obligativităţii obţinerii autorizaţiei de construire 

- construcţii de clădiri noi, extinderi de clădiri existente 

- lucrări de reparaţii la faţade şi învelitoare 

- revopsirea faţadei 

- amplasarea de firme şi reclame 

- amenajarea spaţiilor publice, amplasare de mobilier urban, obiecte supraterane ale 
reţelelor edilitare (stâlpi pentru iluminat, cutii pentru echipamente, etc.) 

Autorizaţiile de construcţie  pentru lucrările enumerate mai sus se eliberează pe baza avizului 
Direcției de Cultură al Județului Covasna şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

Avizarea lucrărilor de intervenții la monumentele istorice  

Documentaţiile tehnice pentru restaurarea monumentelor istorice: expetiză tehnică, proiect faza 

DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții), proiect tehnic şi detalii de execuţie, se 

realizează cu respectarea cadrului conţinut din Dispoziţia MCC nr. 4300/VN din 03.11.2005, 

anexa 1 şi se depun la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna în vederea obţinerii avizului. 

LISTA OBIECTIVELOR PROPUSE SPRE PROTEJARE LOCALĂ: 

 

ARACI 

- Casa Rachitoroiu - fișa nr. 3/Araci 

VÂLCELE 

- Vechiul pavilion de apă minerală - fișa nr. 6/Vâlcele 

- Clădirea fostei alei acoperite - fișa nr. 7/Vâlcele 

- Promenada de deasupra pârâului acoperit, bordată cu alee de tei - fișa nr. 8/Vâlcele 

- Vila Caraiman - fișa nr. 9/Vâlcele 

- Casa nr. 186 - fișa nr. 10/Vâlcele 

Propuneri de reglementare pentru zone construite protejate de tipul: zona de protecție 

a monumentelor istorice (ZPMI) 

Propuneri pentru zone care nu fac parte din zonele de protecție 

a monumentelor istorice 

În vederea protejării imaginii tradiționale a satelor din comună, având în vedere valorile 
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ambientale existente în aceste sate și regimul de înălțime parter, caracteristic în 

majoritatea 

zonelor, se propun următoarele limitări ale regimului de înălțime prin prevederile PUG-

ului: 

limitarea regimului de înălțime la maxim P+M – P+E, exceptând următoarele zone: 

La Araci: 

zona centrala, zona industrială, zona de servicii, zona sport - agrement 

La Vâlcele: 

segmentul străzii Principale dintre clădirea hotelului și podul peste pârâul Vâlcele 

zona de locuit din partea vestică a localității V– zona străzii Armatei 

zona de locuit din capătul estic al satului, aflat de-a lungul străzii Principale (DN13E) 

zone servicii, industriale, sport – agrement, zona centrala. 

limitarea regimului de înălțime la maxim P+E la zonele enumerate ca excepție la punctul 

anterior 

Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor istorice 

Nu se fac propuneri de includere în Lista monumentelor istorice. 

Propuneri de declasare a unor monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor 

istorice 

Se propune declasarea următoarelor monumente istorice din satul Vâlcele: 

Casă de lemn nr. 162 CV-II-m-B-13310 

Clădirea este nelocuită de mult timp și se află în stare de colaps. 

Casă de lemn nr. 179 CV-II-m-B-20308 

Clădirea a fost transformată radicali, pierzându-și valoarea de monumente istoric. 

Casă nr. 181 CV-II-m-B-13311 

Clădirea de monument istoric - casă construită în anul 1910 - s-a demolat și în locul ei s-a 

construit o clădire nouă cu parter și mansardă 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE CARE DECURG DIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 

PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE 

Monumentele istorice (monumente de categoria A şi categoria B) sunt valorile de 

patrimoniu 

construit cuprinse în Lista monumentelor istorice 2015, listă emisă de Ministerul Culturii. 
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Monumentele istorice sunt protejate de prescripţiile Legii nr. 422 din anul 2001, 

reactualizată în  anul 2009 - legea privind protejarea monumentelor istorice. 

Extrase din legea 422-2001: 

ART. 23 

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului 

emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. 

În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: 

toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, 

restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau 

aspectul monumentelor istorice; 

executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; 

Studiul de fundamentare istorico-arhitectural pentru Planul urbanistic general al comunei 

Vâlcele prevede : 

- amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de 
mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în 
monumente istorice; 

-  schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările 
temporare; 
-             strămutarea monumentelor istorice; 
-            amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în 
zonele de protecţie a monumentelor istorice. 
ART. 11 
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi degradarea 
monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează conform legii. 
Documentaţiile tehnice pentru restaurarea monumentelor istorice (expetiză tehnică,  PAC,  
proiect tehnic şi detalii de execuţie) se realizează cu respectarea cadrului conţinut din Dispoziţia 
MCC nr. 4300/VN din 03.11.2005, anexa 1 şi se depun la Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Covasna în vederea obţinerii avizului. 
 
 PROTEJAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES ZONAL 
Valorile de patrimoniu cultural de interes zonal sunt cuprinse „Lista obiectivelor patimoniului 
cultural construit din judeţul Covasna” aprobată prin Hotărârea nr. 13/2001 a Consiliului 
Judeţean Covasna. 
În acest sens protejarea acestora intră în atribuțiile Consiului Judeţean Covasna prin colaborare 
cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna. În certificatele de urbanism emise pentru 
obiectivele cuprinse în aceste liste trebuie trecută necesitatea obținerii avizului din partea 
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Covasna. 
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INTERVENŢII PERMISE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR 
Intervenţiile din zonele de protecție a monumentelor sunt reglementate deasemenea prin Legea 
nr. 422 din anul 2001, reactualizată în anul 2009 - legea privind protejarea monumentelor 
istorice. 
Extrase din legea 422-2001: 
ART. 24 
(1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care 
se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se 
autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
Intervenţiile permise în zonele de protecție a monumentelor sunt cuprinse în Propuneri de 
reglementări pentru zone de protecție a monumentelor istorice anexat prezentei studiu 
(Anexa 10). 
Aceste propuneri de reglementări se vor prelua de către întocmitorul Planului Urbanistic General 
și trebuiesc integrate în Regulamentele locale de urbanism (RLU) ale zonelor construite 
protejate. 
 
OBIECTIVE PROPUSE SPRE PROTEJARE LOCALĂ ŞI MODALITATEA DE 
INSTITUIRE A PROTECŢIEI : 
Protejarea locală se poate realiza pe baza Legii nr. 215-2001 privind administraţia publică locală 
care precizează: 
SECTIUNEA 1 - Regimul general al autonomiei locale 
Art. 3. 
(1) Prin autonomie locala se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 
Dintre obiective cu valoare de patrimoniu construit de importanță locală și cu valoare ambientală 
identificate prin studiu, obiectivele cele mai valoroase se propun spre protejare locală. 
Lista obiectivelor de patrimoniu construit propuse spre protejare locală este cuprinsă în 
Anexa 11 a studiului. 
Această listă devine operativă pe baza aprobării Consiului Local Vâlcele prin Hotărârea acestuia. 
Extras din Legea nr. 215-2001 privind administraţia publică locală: 
Art. 50. 
(1) Hotărarile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţa publică 
Pentru construcţiile şi obiectivele cuprinse în Listă s-au întocmit FIŞE DE OBIECT. Aceste fişe 
conţin propunerile concrete pentru reabilitarea obiectivelor si sunt cuprinse in Studiul de 
fundamentare intocmit pentru PUG. 
 
Protejarea locală se bazează pe respectarea următoarelor principii, care devin prescripţii pe 
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baza Hotărârii consiului local: 
- Interdicţia de demolare. Autorizaţie de demolare pentru aceste obiective se poate elibera 
numai dacă, pe baza unei Hotărâri a Consiului local, obiectul se scoate din Lista 
obiectivelor de patrimoniu construit cu protejare locală 
- Orice transformare a clădirii (adăugiri, schimbări de materiale de finisaj, schimbarea 
tâmplăriei, refacerea porţii şi a împrejmuirii către stradă) trebuie să se facă pe bază de 
autorizaţie de construire şi fără a diminua valoarea ambientală a clădirii. 
- Nu este nici o interdicţie în ceea ce priveşte adaptarea clădirii la cerinţele de confort şi 
igienă, dar aceste lucrări să nu se execute în detrimentul aspectului tradiţional al 
faţadelor. 
Hotărârea Consiului Local prin care se aprobă listele obiectivelor de protejare locală trebuie 
adusă la cunoştiinţa proprietarului clădirii / construcției protejate. 
Prescripţile de protejare trebuiesc deasemenea introduse în Certificatele de urbanism emise în 
vederea vânzării imobilului sau în vederea autorizării unor lucrări de intervenţii asupra 
imobilului. 
În vederea viabilităţii protecţiei locale aceasta trebuie să aibă şi sprijinul populaţiei, ceea ce se 
poate realiza numai prin conştientizarea valorilor. O serie de activităţi ar trebui să concure la 
fenomenul ca protejarea locală să nu fie înţeleasă ca o măsură opresivă, de frână în calea 
dezvoltării, ci dimpotrivă ca un motiv de mândrie de a fi proprietarul unei case valoroase. 
 
Pe lângă motivaţii sentimentale un ajutor material oferit proprietarului, chiar de valoare mai 
mică ar putea să slujească această cauză. 
În acest sens Primăria ar trebui să găsească resurse financiare (din resurse proprii, sprijin de la 
Consiliul Judeţean Covasna cerut în acest scop, fonduri obţinute prin proiecte de finanţare, etc.) 
şi modalităţi de a sprijini activităţile de întreţinere a obiectivelor de pe listă, acele lucrări de 
întreţinere sau reparaţii care se execută în spiritul protejării locale, precum şi eventualele 
îmbunătăţiri, corectări, lucrări de refacere a formei originale. 
Ajutoarele materiale date proprietarilor de obiective înscrise pe lista de protejare locală ar putea 
să fie de diferite forme, cum urmează: 
- scutiri de impozit sau reducerea impozitului pentru clădiri protejate local. Aceste scutiri 
s-ar putea da, în măsura posibilităţilor, pentru toate obiectivele de pe listă sau numai la 
acele obiective unde se execută lucrări de întreţinere conform celor sus menţionate. 
- ajutor material direct prin oferirea gratuită sau la preţ redus a unor materiale de 
construcţii cu ocazia reparaţiilor executate la aceste obiective, dacă acestea se realizează 
în spiritul păstrării sau refacerii formei originale a clădirii (de exemplu var pentru văruire, 
ţigle pentru reparaţii la acoperiş, material lemnos etc.) 
- plata parţială sau totală a unor lucrări de refaceri de goluri de ferestre originale la faţade, 
refacerea tâmplăriilor originale valoroase etc. 
 
PROPUNERI PENTRU PĂSTRAREA IMAGINII TRADIȚIONALE A SATELOR : 
Având în vedere faptul că protejarea prin lege se referă la un număr foarte restrâns de obiective, 
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dezideratul păstrării imaginii tradiționale a satului se poate realiza si prin limitările de regim 
de înălțime propuse. 
În procesul de conștientizarea valorilor o modalitate de a atrage înțelesul locuitorilor pentru 
valori arhitectural-urbanistice este organizarea de către Primărie a unor conscursuri cu premii 
pentru cea mai bună reabilitare a fațadelor clădirii. 
 
REGLEMENTARI PRIVIND PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE : 
Primele urme de locuire identificate pe teritoriul comunei Vâlcele sunt datate în perioada 
neolitică și eneolitică și continuă până în zilele noastre. Cercetările desfășurate au dus la 
identificarea a 10 situri arheologice noi, față de cele 14 situri cunoscute până în prezent, incluse 
în RAN și/sau LMI (2015). 
 Siturile arheologice cunoscute pe teritoriul comunei Vâlcele acoperă o paletă cronologică largă, 
din preistorie și până în perioada modernă. 
Se poate observa faptul că cel mai bine reprezentat interval cronologic este cel cuprins între 
mileniile V-II a.Chr., aparținător eneoliticului și epocii bronzului, urmate de epoca fierului (mil.I. 
a.Chr), perioada geto-dacică (sec.II a. Chr – sec. I. d. Chr.), perioada romană (sec. II – IV d. 
Chr), perioada postromană (sec. IV-V d. Chr.), perioada medievală (sec. VI-XIV) şi cea 
modernă. 
De asemenea se constată că siturile identificate reprezintă așezări fortificate (Ariușd - Dealul 
Tyiszk, Dealul Csókás, Vecer, Valea Cetăţii; Araci – Coasta Ciulac), morminte tumulare 
(Lenkert, Foglány, Barabaș, Izvorului Pârâului Tercioi, izvorul pârâului Dosului, Straja, de la sud 
de Staja, Vețelul de sus), morminte izolate (Dealul Csókás - mormânt de incineraţie în groapă, de 
epocă romană, databil din sec. II - III e.n), precum și zone cu potențial arheologic (Araci – 
Dealul Vârșa și Fiszteleac; Ariușd – Buk Hatar; Hetea – Coasta Hetii). 
Din punct de vedere geografic siturile au fost identificate cu precădere pe terasele înalte ale 
Oltului și afluenților acestuia, în locuri ferite de inundaţii, precum și în zonele de deal.  
Mormintele tumulare atribuite cel mai probabil epocii bronzului sunt amplasate pe coama 
dealului, pe cele mai înalte puncte ale extremității sudice a munților Baraoltului (Lenkert, 
Foglány, Barabaș, Straja). 
Cercetarea siturilor din zona comunei Vâlcele s-a realizat în trecut prin metode de cercetare 
arheologică tradiţionale (cercetare arheologică de teren, periegheze şi săpături arheologice). 
Echipa MNCR care a participat la realizarea prezentului studiu s-a bazat pe lângă tehnicile 
clasice de cercetare și pe metodele non-invazive şi interidsciplinare:  
- aerofotografie cu ajutorul dronei s-au realizat fotografii aeriene de la altitudine mică și medie 
pentru siturile Ariuşd Araci, com. Vâlcele, Punctul: Coasta Csulak; Ariușd, com. Vâlcele, 
Punctele: Dealul Tyiszk; Lenkert și Coasta Ciocaș. 
- cercetare geofizică cu ajutorul capametriei s-a realizat la: Ariușd, com. Vâlcele, Punctele: 
Dealul Tyiszk; Lenkert și Dealul Ciocaș. 
- măsurători topografice GPS: mormintele tumulare. 
În concluzie, mai remarcăm potențialul major al localității Ariușd din punct de vedere al 
patrimoniului arheologic și constatăm că, la data redactării prezentului studiu, nu sunt cunoscute 
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toate elementele necesare pentru alcătuirea unei imagini arheolgice și chiar istorice complete, la 
standarde moderne, prin simplul fapt că în toate siturile incluse în RAN și LMI (comuna Vâlcele, 
satele Araci, Ariușd și Hetea) nu s-au realizat cercetări interdisciplinare moderne (geofizică, 
georadar, capametrie, teste de rezistivitate magnetică, aerofotografie etc), cu excepția celor 
realizate de echipa MNCR în anul 2016. 
 Toate siturile nou descoperite, precum și cele deja cunoscute necesită pentru viitor programe de 
cercetări suplimentare, precum și diagnostic arheologic sau cercetări arheologice sistematice. 
 
Reguli generale cu privire la modul de ocupare a terenurilor şi modul de construire : 
 
Art. 1. Siturile arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice, ansamblurile urbane cu 
potențial arheologic și siturile arheologice reperate sunt adunate de prezentul studiu sub 
denumirea de Zone protejate care cuprind patrimoniu arheologic (ZPCPA) și se bucură de 
protecție în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, republicată, a O.G. 43/2000 republicată 
și a prezentului regulament.  
 
Art. 2. În zonele delimitate ca ZPCPA, emiterea autorizației de construire pentru lucrările de 
construire, modificare, extindere sau reparare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-
edilitare (inclusiv cele subterane), excavările, exploatările de cariere, construcţiile de reţele 
edilitare magistrale, amenajările de îmbunătăţiri funciare, reţelele de telecomunicaţii, 
amplasarea de antene şi relee de telecomunicaţii, lucrările de cercetare şi prospectare a 
terenurilor (foraje, excavări) necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice, 
amplasarea balastierelor sau sondelor, precum şi alte lucrări ce afectează suprafaţa solului în 
zonele cu patrimoniu arheologic, inclusiv în zona lor de protecţie, indiferent dacă se execută 
în intravilanul sau extravilanul localităţi şi indiferent de forma de proprietate a terenului, se 
va face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv 
al serviciilor deconcentrate ale acestuia (Direcția pentru Cultură Covasna).  
 
Art. 3. Intervenţiile de construire de tipul celor enumerate la Art. 2, efectuate în suprafețele de 
teren delimitate ca situri arheologice, vor putea demara numai după descărcarea terenului de 
sarcină arheologică, aceasta fiind procedura legală prin care un teren în care a fost evidenţiat 
patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.  
Art. 4. Descărcarea de sarcină arheologică presupune efectuarea unor lucrări de specialitate 
(săpătură arheologică preventivă), pe toată suprafaţa afectată de lucrările de construire și 
redactarea Raportului tehnic de cercetare, după caz, cu propunerea de emitere a Certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică (dacă nu există structuri sau elemente constructive arheologice 
valoroase care să necesite protecție in situ).  
Art. 5. Costurile aferente săpăturilor arheologice preventive intră în sarcina beneficiarului 
lucrărilor de construire (cf. art. 7, lit. a) din OG 43/2000 republicată).  
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Art. 6. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 
construirea de autostrăzi, drumuri, hale industriale, depozite, exploatări de cariere (deschideri de 
mine), reţele edilitare magistrale, amenajări de îmbunătăţiri funciare, cartiere cu locuințe 
colective etc., dată fiind amploarea unor astfel de proiecte şi suprafaţa mare de teren ce urmează 
a fi afectată, vor putea demara numai după efectuarea unui diagnostic arheologic instruziv 
(sondaje arheologice) şi întocmirea unui raport de specialitate.  
Art. 7. Diagnosticul arheologic intruziv are drept scop determinarea prezenţei sau absenţei 
materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona 
afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, evaluarea de teren va urmări 
distribuţia lor spaţială, caracterul şi starea lor de conservare, iar concluziile acestui raport, vor fi 
cuprinse în proiectul tehnic al investiţiei conform Art. 7 din Ordonanţa Guvernului Nr. 43/2000 
republicată.  
Art. 8. Diagnosticul arheologic intruziv va avea rolul de a delimita clar, atât în teren şi pe 
planurile topografice anexate la documentaţia beneficiarului, toate vestigiile aflate pe întreg 
perimetrul afectat de obiectivele de investiţie şi de a propune, prin Raportul de diagnostic 
arheologic, soluţiile tehnice necesare protejării acestora (cercetare arheologică preventivă, 
supraveghere etc.).  
Art. 8. Costurile necesare lucrărilor de Diagnostic arheologic intră în sarcina beneficiarului 
lucrărilor de construire.  
Art. 9. Intervenţiile efectuate în zonele de protecție ale siturilor arheologice, determinate de 
construirea de locuințe unifamiliale, anexe gospodărești, repararea căilor de comunicaţie, rețele 
tehnico-edilitare subterane, lucrările de cercetare şi prospectare a terenurilor (foraje, excavări) 
necesare efectuării studiilor geotehnice sau geologice etc., vor putea demara cu condiția 
supravegherii arheologice pe întreaga durată a săpăturilor de orice fel şi întocmirea unui raport 
de specialitate.  
Art. 10. Supravegherea arheologică va avea rolul de a determina prezenţa sau absenţa 
materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor sau ecofactelor din zona 
afectată de proiect. În cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va dispune sistarea 
temporară a lucrărilor de construire și demararea unor cercetări arheologice preventive.  
Art. 11. Costurile aferente supravegherii arheologice intră în sarcina beneficiarului lucrărilor de 
construire. 
Art. 12. În perimetrul ZPCPA săpăturile arheologice întreprinse asupra patrimoniului arheologic 
se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia de cercetare emisă de Ministerul 
Culturii.  
Art. 13. Cercetarea arheologică se realizează numai cu personal de specialitate, atestat de 
Ministerul Culturii şi înregistrat în Registrul arheologilor.  
Art. 14. Descoperirile arheologice întâmplătoare, ocazionate de lucrările de construire de tipul 
celor enumerate la Art. 2, efectuate în afara zonelor delimitate ca ZPCPA și a zonelor de 
protecție ale acestora, vor determina sistarea temporară a respectivelor lucrări până la finalizarea 
cercetărilor arheologice preventive şi obţinerea descărcării de sarcină arheologică a zonei.  
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Art. 15. Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de ore, 
Primarului, serviciului de urbanism sau Direcției pentru Cultură Covasna, de către persoana 
descoperitoare, proprietarul ori titularul dreptului de administrare a terenului în cauză.  
Art. 16. Întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale, în vederea introducerii în intravilan a 
suprafeţe de teren care înglobează și situri arheologice sau zone de protecție ale acestora, se va 
face numai pe baza și în conformitate cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, respectiv al 
serviciilor deconcentrate ale acestuia (Direcția pentru Cultură Covasna).  
Interdicții  
- Se interzice efectuarea de săpături/sondaje/foraje la şi pentru amplasarea de construcţii de orice 
fel fără descărcarea de sarcină arheologică a suprafețelor de teren cuprinse în perimetrul ZPCPA.  
- Până la elaborarea unor documentaţii de urbanism avizate şi aprobate în vederea stabilirii 
regulilor de construire aplicabile pentru zona (subzona) respectivă şi necesitatea realizării în zonă 
(subzonă) a unor lucrări de utilitate (interes) publică, cercetare arheologică, conservare, 
protejare, restaurare sau punere în valoare a unor monumente istorice se interzice autorizarea 
directă a oricărui tip de lucrări. 
 
În  studiul de fundamentare la PUG au mai fost descrise locuri în care există indicii și premise 
pentru existența unor situri arheologice, cu toate că, în baza datelor existente nu poate fi stabilit 
caracterul cert al potențialului arheologic și/sau nici poziția exactă. Din acest motiv, în aceste 
cazuri, nu au fost trasate limite de sit și nici limite de protecție (ZCPA). Cu toate acestea, 
recomandăm menținerea unui nivel ridicat de atenție la nivelul  autorităților locale, în 
eventualitatea planificării unor noi investiții. Aceste zone se află totodată și în atenția 
specialiștilor arheologi și a Direcției Județeană pentru Cultură Covasna. 

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA  

Zonele si subzonele functionale sunt prezentate in piesele desenate. Zonificarea functionala  tine 

cont de zonificarea existenta si de alaturarea functiunilor astfel incat acestea sa nu creeze puncte 

sau zone de conflict. Astfel, de pilda, intre zonele de industrie, depozitare si zonele rezidentiale 

sau de agrement si sport se vor prevedea  zone compacte de perdele vegetale de protectie, la fel 

si intre zonele rezidentiale si zonele de cimitire.  

Procentele ocupate din totalul suprafetei de intravilan de catre fiecare grupa de functiuni urbane 

majore sunt prezentate in bilantul teritorial. 

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN  

In intravilanul satului, se regasesc urmatoarele zone functionale majore : 
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L – zona pentru locuinte 

IS – zona pentru institutii si servicii 

ID – zona pentru industrie si depozitare 

A – zona pentru unitati agricole 

C – zona pentru cai de comunicatie 

SP – zona pentru spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement 

DS – zona cu destinatie speciala 

GC – zona pentru gospodarie comunala 

TE – zona pentru echipare edilitara 

V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 

EXTRAVILAN  

Ocuparea terenurilor in extravilan este prezentata in plansa de Incadrare in Teritoriu, folosintele 

principale ale terenurilor fiind : 

TA – terenuri agricole ( arabil ) 

TF – terenuri forestiere ( paduri ) 

P – terenuri agricole ( pasuni ) 

L – terenuri agricole ( livada ) 

TN – terenuri neproductive 

DS – destinatii speciale 

MENTIUNE PENTRU TERENURILE DIN EXTRAVILAN CU DESTINATIE SPECIALA  
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 ( TDS – MapN ) : 

MApN are in administrare pe teritoriul administrativ al comunei Valcele imobilul nr. 2449, in 

suprafata de 25,00 ha, din acte si 13,0537 ha din masuratori. In zona acestui imobil se permite 

orice construire numai cu avizul Statului Major al Apararii.  

Teritoriul in administrarea MApN este in extravilan si ramane in extravilan. 

VI. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA  

Prescriptiile din Regulamentul Local de Urbanism au ca support Unitatile Teritoriale de 

Referinta ( UTR ). 

Unitatile Teritoriale de Referinta reprezinta instrucmente operationale in sprijinul stabilirii 

reglementarilor specifice unor zone urbane cu caracteristici distincte. 

Ele sunt delimitate conventional pe baza criteriilor de omogenitate morfologica si functionala. 

Unitatile Teritoriale de Referinta se contureaza prin strazi si alte limite cadastrale, precum si pe 

vaza functiunii predominante si a categoriilor de interventie. 

In activitatea de aplicare a PUG si RLU, emitentul certificatului de urbanism si a autorizatiei de 

constructie identifica UTR –ul in care solicitantul se inscrie si extrage, in mod obligatoriu, 

prescriptiile din RLU privind oportunitatea si conditiile de amplasare si realizare a obiectivului 

propus. 

UTR. 1 – zona rezidentiala cu functiuni complementare  

Subzone functionale L, C, SP, GC, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta Locuire ( rezidentiala ) :  

a) locuire individuala pe lot P.O.T. max = 
30 % C.U.T. max = 0,6, h max = P+M 

b) locuire colectiva numai in zonele 
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centrale  P.O.T. max = 20 %, C.U.T. max = 
0,5, h max = P+E 

Functiuni complementare Anexe gospodaresti, functiuni comerciale, 

de prestari servicii, birouri, ateliere, garaje, 

depozite 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii Cazare publica, institutii publice, obiective 

social - culturale, obiective religioase, 

obiective de invatamant, sanatate, paza si 

protectie, interventii 

Functiuni interzise Functiuni generatoare de zgomot, vibratii, 

trepidatii, poluanti, noxe, substante toxice 

si periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Se recomanda orientarea sud, est sau vest a 

camerelor de locuit si a teraselor, orientarea 

est sau vest a bucatariiloe si bailor, 

orientarea nord a debaralelor, camarilor si 

depozitelor 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie vor respecta 
prevederile normativelor in vigoare si ale 
Regulamentului General de Urbanism 
Parcaje : 
- câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe 
unifamiliale cu lot propriu;  
- câte un loc de parcare la 1-3 apartamente 
pentru locuinţe semicolective cu acces 
propriu şi lot folosit în comun;  
- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente 
în locuinţe colective cu acces şi lot în 
comun.  
Din totalul locurilor de parcare pentru 
locuinţele individuale vor fi prevăzute 
garaje în procent de 60-100%.  

spatiile verzi, perdele de protectie, sport vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin 
de 2 m2/locuitor. Spatiile verzi se vor 
configura astfel incat sa indeplineasca 
urmatoarele functiuni : de agrementare, de 
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protectie, absorbante pentru praf, pulberi, 
fum, emanatii de esapare, fixare a solului, 
protectie in calea curentilor de aer, rol 
estetic. 

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural al 

zonei, finisaje decente, culori pastelate, 

neagresive 

Regim maxim de inaltime a) P + M in zonele de protectie a 

monumentelor ;  P+M in restul 

zonelor compacte de locuinte ;  

b) P + M etaje in zonele centrale, 

zonele industriale, de servicii si 

zone cu institutii publice. 

c) P + E in zona delocuit din partea de 

vest a localitatii Valcele pana la 

strada Armatei 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 
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UTR. 2 – zona centrala – institutii publice si servicii  

 

Subzone functionale IS, L, C, SP, GC, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta Locuire ( rezidentiala ) 

Functiuni complementare Institutii si servicii publice, anexe 

gospodaresti, functiuni comerciale, de 

prestari servicii, birouri, ateliere, garaje, 

depozite 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii Cazare, institutii publice, obiective social - 

culturale, obiective religioase, obiective de 

invatamant, sanatate, paza si protectie, 

interventii 

Functiuni interzise Functiuni generatoare de zgomot, vibratii, 

trepidatii, poluanti, noxe, substante toxice 

si periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Pentru locuinte se recomanda orientarea 

sud, est sau vest a camerelor de locuit si a 

teraselor, orientarea est sau vest a 

bucatariilor si bailor, orientarea nord a 

debaralelor, camarilor si depozitelor 

Pentru institutii si servicii se recomanda 

orientarea est sau vest a spatiilor de lucru. 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si spatiile de parcare 
vor respecta prevederile normativelor in 
vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  

spatiile verzi, perdele de protectie vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin 
de 2 m2/locuitor. Pentru spatiile publice se 
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vor respecta Prevederile Regulamentului 
General de Urbanism – sectiunea spatii 
verzi, anexa nr. 6. Spatiile verzi se vor 
configura astfel incat sa indeplineasca 
urmatoarele functiuni : de agrementare, de 
protectie, absorbante pentru praf, pulberi, 
fum, emanatii de esapare, fixare a solului, 
protectie in calea curentilor de aer, rol 
estetic. 

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural al 

zonei, expresiva, finisaje decente, culori 

pastelate, neagresive 

Regim maxim de inaltime  P + M in zonele de protectie a 

monumentelor istorice, P + M etaje in rest. 

P + E + M -  in localitatea Valcele in zona 

dintre cladirea Hotelului si Cladirea 

Centrului de Patologie Neuromisculara 

P.O.T. maxim 70,00 % 

C.U.T. maxim 2,10 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 
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SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 3 – zona de agrement, servicii turistice, sport  

Subzone functionale L, IS, C, SP, GC, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta Agrement, sport, turism 

Functiuni complementare Locuinte, nexe gospodaresti locuinte, 

functiuni de cazare turistica , alimentatie 

publica, alte servicii,  functiuni comerciale, 

birouri, ateliere, garaje, depozite, 

constructii sportive, terenuri de sport, piste, 

spatii verzi amenajate, oglinzi de apa, 

dotari pentru educatie, sanatate, obiective 

socio-culturale. 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii  institutii publice, obiective religioase, 

obiective speciale in domeniul sportiv 

Functiuni interzise Functiuni generatoare de zgomot, vibratii, 

trepidatii, poluanti, noxe, substante toxice 

si periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva 
însoririi excesive:  
- copertine deasupra gradenelor pentru 
spectatori, în cazul stadioanelor sau al 
terenurilor pentru competiţii;  
- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai 
uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate 
laturile terenurilor pentru antrenamente, în 
scopul evitării fenomenelor de 
discontinuitate luminoasă;  
- parasolare sau geamuri termopan-
reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi 
sud-vest sau vest ai holurilor pentru public 
sau ai sălilor de sport.  
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Terenurile de sport în aer liber vor fi 
orientate cu axa longitudinală pe direcţia 
nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade 
spre vest sau spre est.  
Piscinele descoperite şi acoperite (înot, 
sărituri, polo) vor fi orientate cu axa 
longitudinală pe direcţia nord-sud, cu o 
abatere de maximum 20 grade spre vest sau 
est.  
Eventiualele poligoane pentru tir vor fi 
orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, 
ţintele fiind amplasate spre nord.  
Eventualele baze hipice, linia de sosire spre 
potou va fi orientată nord, nord-est.  
Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-
vest sau sud-est.  
 
Pentru locuinte, orientare sud,est sau vest a 
camerelor de locuit, orientare vest, nord a 
anexelor. 

 
caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie vor respecta 

prevederile normativelor in vigoare si ale 
Regulamentului General de Urbanism 
 Pentru toate categoriile de construcţii şi 
amenajări sportive vor fi prevăzute locuri 
de parcare pentru personal, pentru public şi 
pentru sportivi, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, după cum urmează:  
- pentru construcţii de cazare un loc de 
parcare la 5-20 de locuri 
- pentru construcţii sportive un loc de 
parcare la 30 de persoane.  
se va adăuga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare.  
Pentru toate categoriile de construcţii şi 
amenajări de agrement vor fi prevăzute 
parcaje în funcţie de capacitatea 
construcţiei, câte un loc de parcare pentru 
10-30 de persoane.  
 Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de 
parcare la 3-10 membri ai clubului.  
Pentru toate categoriile de construcţii de 
turism vor fi prevăzute locuri de parcare, în 
funcţie de tipul de clădire şi de categoria de 
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confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri 
de cazare.  
Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri 
de parcare la 10 locuri de cazare.  
 

spatiile verzi, perdele de protectie, sport Pentru construcţii şi amenajări sportive vor 
fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, 
minimum 30% din suprafaţa totală a 
terenului.  
Pentru construcţii de turism şi agrement 
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, 
dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa 
totală a terenului.  

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt, 

terenuri zgura, gazon, materiale plastice. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural 

contemporan al programului,  finisaje de 

buna calitate in culori personalizate. 

Regim maxim de inaltime P + M in zonele de protectie ale 

monumentelor istorice, P + M etaje in rest 

P.O.T. maxim P.O.T. maxim se va stabili prin Plan 

Urbanistic Zonal 

C.U.T. maxim C.U.T. maxim se va stabili prin Plan 

Urbanistic Zonal. 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 
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- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 4 – zona servicii si industrie  

Subzone functionale IS, ID, C, SP,  TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta Servicii industriale 

Functiuni complementare birouri, ateliere, garaje, depozite 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii Productie industriala, logistica 

Functiuni interzise Functiuni generatoare de substante toxice si 

periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Se recomanda orientarea sud, est sau vest a 

spatiilor de lucru, orientarea nord a 

depozitelor si spatiilor tehnice 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si parcajele vor 
respecta prevederile normativelor in 
vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  
activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-
100 m2, un loc de parcare la 25 m2;  
 activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 
100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;  
 activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai 
mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o 
suprafaţă de 100 m2.  
 

spatiile verzi, perdele de protectie, sport Pentru construcţiile industriale vor fi 
prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol 
de protecţie, în funcţie de categoria 
acestora, dar nu mai puţin de 20% din 
suprafaţa totală a terenului.  
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Spatiile verzi se vor configura astfel incat 
sa indeplineasca urmatoarele functiuni : de 
agrementare, de protectie, absorbante 
pentru praf, pulberi, fum, emanatii de 
esapare, fixare a solului, protectie in calea 
curentilor de aer, rol estetic. 

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural al 

functiunii 

Regim maxim de inaltime P + M 

Exceptie zonele industriale in localitatile 

Valcele si Araci – P+E 

P.O.T. maxim Se stabileste prin studiu de fezabilitate 

C.U.T. maxim Se stabileste prin studiu de fezabilitate 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 5 – zona agricola, servicii  
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Subzone functionale A,  IS, C, SP, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta agricola 

Functiuni complementare Anexe gospodaresti, functiuni comerciale, 

de prestari servicii, birouri, ateliere, garaje, 

depozite, functiuni sportive. 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii Functiuni de prelucrare primara 

Functiuni interzise Functiuni generatoare de zgomot, vibratii, 

trepidatii, poluanti, noxe, substante toxice 

si periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Se recomanda orientarea sud, est sau vest a 

spatiilor de lucru. 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si parcajele vor 
respecta prevederile normativelor in 
vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  

spatiile verzi, perdele de protectie vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în 
funcţie de tipul de program. 
Spatiile verzi se vor configura astfel incat 
sa indeplineasca urmatoarele functiuni : de 
agrementare, de protectie, absorbante 
pentru praf, pulberi, fum, emanatii de 
esapare, fixare a solului, protectie in calea 
curentilor de aer, rol estetic. 

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural al 

programului si al zonei. 
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Regim maxim de inaltime P + M 

P.O.T. maxim 30,00 % 

C.U.T. maxim 0,60 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 6 – zona industrie, depozitare  

Subzone functionale  ID, C, SP, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta Industrie, depozitare 

Functiuni complementare Functiuni de productie industriala si 

depozitare, functiuni de prestari servicii, 

birouri, ateliere, garaje, depozite 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii institutii publice, paza si protectie, 

interventii 

Functiuni interzise Locuinte si anexe gospodaresti, functiuni 

complementare locuirii, functiuni  social – 

culturale, de sanatate, religioase. 

orientare fata de punctele cardinale Se recomanda orientarea sud, est sau vest a 

spatiilor de lucru,  orientarea nord a 

depozitelor si spatiilor tehnice 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si parcajele vor 
respecta prevederile normativelor in 
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vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  

spatiile verzi, perdele de protectie vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente 
cu rol de protecţie, în funcţie de categoria 
acestora, dar nu mai puţin de 20% din 
suprafaţa totală a terenului.  

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala 

industriala  

Regim maxim de inaltime P + E + M  

P.O.T. maxim Se stabileste prin Studiu de Fezabilitate 

C.U.T. maxim Se stabileste prin Studiu de Fezabilitate 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 7 – zona servicii  

Subzone functionale IS, SP, C, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica si privata 

Functiunea dominanta servicii 

Functiuni complementare functiuni comerciale, de prestari servicii 
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agricole, birouri, ateliere, garaje, 

depozite,locuinte de serviciu 

Functiuni permise fara conditii Functiuni compatibile 

Functiuni permise cu conditii Functiuni de productie aricola si agro-

industriala 

Functiuni interzise Locuinte, cazare, institutii publice, 

obiective social - culturale, obiective 

religioase, obiective de invatamant, 

sanatate, paza si protectie, interventii, 

functiuni generatoare de zgomot, vibratii, 

trepidatii, poluanti, noxe, substante toxice 

si periculoase pentru sanatatea publica 

orientare fata de punctele cardinale Se recomanda orientarea sud, est sau vest a 

spatiilor de lucru,  orientarea nord a 

depozitelor si spatiilor tehnice 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si parcajele vor 
respecta prevederile normativelor in 
vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  

spatiile verzi, perdele de protectie Spatiile verzi se vor configura astfel incat 
sa indeplineasca urmatoarele functiuni : de 
agrementare, de protectie, absorbante 
pentru praf, pulberi, fum, emanatii de 
esapare, fixare a solului, protectie in calea 
curentilor de aer, rol estetic. 
Suprafata spatiilor verzi minim 20 %. 

Structuri si materiale de constructii Structuri din lemn, metal, beton si zidarie, 

acoperisuri tip sarpanta de lemn cu 

invelitoare tigla sau invelitori usoare, tip 

terasa circulabila / necirculabila, tamplarie 

lemn, PVC, metalica, pavaje piatra 

naturala, piatra artificiala, beton, asfalt. 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul functiunii 
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Regim maxim de inaltime P + M in zonele de protectie a 

monumentelor istorice, P + M etaje in rest 

P.O.T. maxim 30,00 % 

C.U.T. maxim 0,60 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

UTR. 8 – zona cimitire 

Subzone functionale IS, C, SP, TE 

Proprietatea asupra terenurilor Publica  sau privata 

Functiunea dominanta Cimitir 

Functiuni complementare Dotari de cult 

Functiuni permise fara conditii Nici o alta functiune 

Functiuni permise cu conditii Nici o alta functiune 

Functiuni interzise locuinte, obiective socio-culturale, de 

invatamant, sanatate, unitati de productie, 

functiuni sportive, functiuni generatoare de 

zgomot, vibratii, trepidatii, poluanti.  

orientare fata de punctele cardinale Nu se prescriu reglementari 

caile de comunicatie, parcaje Caile de comunicatie si parcajele vor 
respecta prevederile normativelor in 
vigoare si ale Regulamentului General de 
Urbanism  

spatiile verzi, perdele de protectie Spatiile verzi se vor configura astfel incat 
sa indeplineasca urmatoarele functiuni : de 
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agrementare, de protectie, absorbante 
pentru praf, pulberi, fum, emanatii de 
esapare, fixare a solului, protectie in calea 
curentilor de aer, rol estetic. 

Structuri si materiale de constructii nu se prescriu materiale 

Design arhitectural Volumetrie  si estetica arhitecturala care se 

incadreaza in specificul arhitectural al 

zonei, finisaje decente, specifice cultului 

religios  

Regim maxim de inaltime - 

P.O.T. maxim 10,00 % 

C.U.T. maxim 0,10 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

Cimirilele vor avea delimitata zona de protectie sanitara in conformitate cu prevederile ordinului 

119 / 2014 cu modificarie si completarile ulterioare, in zona de protectie nu se vor emite 

autorizatii de construire decat in conditii speciale ( alimentare cu apa centralizata, canalizare 

menajera centralizata ,  cu avizul DSP Covasna. 

UTR.9  – zona tehnico – edilitara 

Nu se stabilesc reglementari, ele vor fi dictate de conditionari tehnice. Rezervoarele de apa 

vor avea delimitata zona de protectie sanitara in conformitate cu prevederile ordinului 119 

/ 2014 cu modificarie si completarile ulterioare si pe baza de studii de specialitate in functie 

de solutia tehnica adoptata pentru aceste lucrari. 
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Statia de epurare va avea delimitata zona de protectie sanitara in conformitate cu 

prevederile ordinului 119 / 2014 cu modificarie si completarile ulterioare si pe baza de 

studii de specialitate in functie de solutia tehnica adoptata pentru aceste lucrari. 

 

ANTERIOR EMITERII AUTORIZATIILR DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE pentru : 

- Zone naturale protejate 

- Zone construite protejate ( zone de protectie ale monumentelor istorice din LMI si a 

celor protejate prin HCJ 13 si cele urmatoare, zone comstruite protejate ( ZPC )  

- Situri arheologice protejate 

SE VA SOLICITA PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT DE 

URBANISM AFERENT ( P.U.Z. /  P.U.Z.C.P ) 

 

 

Sef proiect : arh. FLOREA Stela 

 

 

 


