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FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT 
 
 
 
I- DATE GENERALE 
-titlul proiectului: LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN 
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN 
CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAŞOV 

- amplasamentul: JUD. BRAŞOV, COMUNA CINCU, SAT CINCU, STR. PRINCIPALĂ NR. 528 

- solicitant: PAROHIA  EVANGHELICA C.A. CINCU,  prin preot DIETRICH GALTER 
 
II- TIPUL DE INTERVENȚIE 
- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: Lucrari de 
reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic 
 
- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da  X nu 
- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  da  X nu 
- categoria “B” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997) 
- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006) 
 
III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
 
III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  
- încadrare în localitate și zonă: Comuna este situata in partea de vest a judetului Brasov,invecinata la 

vest si nord cu judetul Sibiu,la est cu teritoriul comunei Soars,iar la sud cu teritoriile comunelor 

Beclean,Voila si Vistea, la jumatatea sudica a Podisului Hartibaci,pe drumul Voila-Agnita, in bazinul 

Oltului, mai precis in bazinele secundare ale afluentilor acestuia Valea Cincului si Valea Sasausului. 

Satul Cincu e situat pe drumul Agnita-Voila, DJ 105, la 18 km de Agnita și la 14 km de Voila şi aparţine 

comunei cu acelasi nume. Ansamblul fortificat este amplasat pe o colină cu trei laturi relativ abrupte 

din zona de nord-est a satului. Ansamblul bisericii evanghelice e alcatuit din biserica evanghelică 

fortificată si dubla incintă fortificată cu cladiri adiacente - vechea primarie, bastioane, cazarma. 

- descrierea terenului (parcelei):  

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 5720 mp, de forma neregulata,  din care 
886 mp suprafata bisericii,  
 vecinătăți, căi de acces public  

Vecinatati: 
Pe toate laturile ansamblul se invecineaza cu strada Pietei, domeniu public. 
Accesul catre obiectiv se face direct din DJ 105 si strazile localitatii Cincu.  

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in N-E localitatii, pe culmea colinei 
centrale a localitatii.  
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 PUG localitatea Cincu, aprobat prin HCL nr.11/28.12.2016, Certificatul de Urbanism 
nr.09/30.10.2015,emis de Primăria Cincu; 
 Avizul Ministerului Culturii (avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 98/M din 

data de 27.04.2015 faza de proiectare DALI ,aviz favorabil; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Componente Artistice), nr.……….……….din data 

de……………..…faza de proiectare………..…………aviz favorabil / aviz favorabil, cu 
condiționări………………….……….….……………………………………………………….……; 

- restricții de amplasare Nu e cazul 
- spaţii verzi: arbori tăiaţi 0 (buc), arbori menținuți 15(buc), 
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  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 4308.3(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 
lungimea totală 39.22 m 
lățimea totala 23.45 m 
- regim de înălțime: biserica parter si tribuna, turn parter si 5 etaje 
Biserica 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7.90 m; HMAX. COAMA = 21.40m 
Turn 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 33.0; HMAX. COAMA = 60.00m 
 
- suprafața construită- Sc  =  1411.7 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 1673.4 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
 
- sistem constructiv: Navele laterale au particularitatea ca imbratiseaza turnul masiv, care e cladit 
chiar in interiorul navei principale, la capatul vestic, scurtand nava cu circa 10 m. Corul este separat 
de nava centrala printr-un arc de triumf romanic, semicircular. La nivelul galeriilor, intre stalpii al 
doilea si al treilea de la turn, s-au pastrat resturile unui arc cazand pe doua colonete romanice. In 
zidul estic al navelor laterale exista cate doua perechi de goluri romanice, in arc de cerc, atat la 
parter, cat si la nivelul galeriilor. O alta serie de goluri romanice pot fi vazute si astazi din podul 
corului si din cel al navelor laterale. Astfel, in peretele estic al navei centrale, deasupra arcului de 
triumf, se observa trei goluri mari, in arc de cerc, in prezent zidite, si, in acelasi fronton, mai pot fi 
vazute alte doua ferestre romanice, aproape de drumul de straja al corului. Dupa distrugerea bisericii 
de catre turci are loc refacerea ei, intre 1500 si 1520, in stil gotic. Corul este refacut aproape in 
intregime, intarit cu contraforti si fortificat cu guri pentru aruncarea pacurii.Nava principala si corul au 
bolti semicilindrice cu penetratii, cu retea de nervuri, nava nordica are bolti in arcuri incrucisate, 
despartite intre ele prin arcuri de intarire / doubleau, iar boltile navei sudice, baroce, dateaza din anii 
1813 – 1815.Portalul de vest, gotic, este profilat si are doua perechi de coloane rotunde, care scot la 
iveala capiteluri cu decoratii cu modele palmate si dintate. Alcatuire: pronaos (totodata primul nivel al 
turnului bisericii), naos, nave colaterale, cor, galeriile de la etaj si turnul cu 5 etaje. 
 
- fundaţii fundatii continue din zidarie de piatra sparta, legata cu mortar de var si nisip, ce ajung pana 
la adancimea de 2.20 m fata de cota terenului natural;  
 
- acoperiş (şarpantă/terasă) Acoperişul bisericii are două ape deasupra navei, cu fronton triunghiular 
către volumul corului acoperit cu cinci ape, corespunzător planului cu terminaţie poligonală. Turnul 
are un coif înalt, întrerupt de şirul de ferestre cu jaluzee ale nivelului al şaselea.  
 
- învelitoare (material/culoare) invelitoare din tigla tip solzi pe sarpante din lemn de stejar/gorun; 
 
- finisaj exterior (material/culoare) tencuiala din var/nisip si zugraveala din var -s-au pastrat mai 
multe straturi cu urme de culori (vezi studiul de parament);  
 
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn simplu vopsit cu vopsea de 
ulei.  
 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 
- sistem de încălzire Nu e cazul  
- alte caracteristici specifice 
 
 


