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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 CISNADIE, JUD. SIBIU 

- amplasamentul: JUDETUL SIBIU, ORAS CISNADIE, STRADA CETATII NR. 1-3 

- solicitant: PAROHIA  EVANGHELICA C.A. CISNADIE 

 
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: Cisnădie este un oraș din județul Sibiu din Transilvania, situat la 10 
km sud de Sibiu, pe valea pârâului Argintului și a pârâului Ursului, la poalele Măgurii Cisnădiei 
Imobilul in cauza se afla situat in intravilan, in centrul orasului Cisnadie pe DJ 106D. 
- descrierea terenului (parcelei):  

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 2755 mp, din care 
855 mp suprafata bisericii, de forma poligonala, cu dimensiuni interioare de cca.  

Lungimea int. navă                                     cca. 20,45 m 
Lățimea int.navă principală                              5,85 m                                          
Lățimea int. nave laterale                                  3,60 m 

       Lungimea int.cor                           10,65 m 
       Lățimea int.cor                                                  5,55 m 
vecinătăți, căi de acces public  
Vecinatati: 

N-Muzeul Textil, Piata Revolutiei DJ 106C 
S-Piata Agro Centrala 
V-Primaria Cisnadie DJ 106D 
E-Politia Cisnadie  
Accesul catre obiectiv se face direct din DJ 106C 

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in centrul administrativ al orasului 
Cisnadie 
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 PUG orasul Cisnadie, aprobat prin HCL nr.14/2000, Certificatul de Urbanism 
nr.702/03.12.2014,emis de Primăria Cisnadie; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 156/M din 

data de 08.06.2015 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 5(buc), 
  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 1900 (mp). 
- alte caracteristici specifice. 
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III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 

Lungimea int. navă                                     cca. 20,45 m 
 Lățimea int.navă principală                              5,85  
- regim de înălțime:                  
   Înălţimea la cornişă navă principală             13,70 m 
                  Înălţimea la cornişă turn cor.            20,13 m 
                   Înălţimea la coamă navă             cca.25,28 m 
        Înălţimea la coamă turn cor                      cca.26,25 m 
  Înălţimea totala turn       58.06m                       
- suprafața construită- Sc  =  855 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 1185 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
- sistem constructiv:   Biserica este alcătuită dintr-o navă centrală de formă dreptunghiulară,cu un cor 
de lățime mai mică terminîndu-se cu o absidă circulară (la parter) la capătul estic.Nava principală se 
deschide spre navele laterale prin cinci arcade. Atât nava cât şi corul au bolţi (boltă cu ogi-ve-nervuri 
din cărămidă). Corul a fost înălțat cu un turn de apărare cu 4 niveluri din zidărie din cărămidă plină. 
Turnul Vestic clopotnita are in etajele de jos metereze, iar in ultimul etaj, pe fiecare latura, cate doua 
grupuri de ferestre garminate, romanice, deformate insa printr-o zidarie de caramida ulterioara care 
ascunde vechile colonate. Turnul cu ziduri masive a fost construit din zidărie din lespezi din piatră 
(lespezi,piatră de râu) și cuprinde 6 nivele.Ultimul nivel este nivelul camerei mecanismului ceasului.  
    Parterul și nivelul 5 se închid cu bolți în cruce,în rest are planşee din lemn-grinzi din lemn cu 
astereală superioară-accesul dintre nivele  făcîndu-se în grosimea zidului de la parter și cu scări din 
lemn-vanguri şi trepte din  lemn în rest.Un acoperiş înalt octogonal cu patru turnulețe la colțuri,bulb la 
mijlocul înălţimii,avînd o învelitoare din țigle solzi din argilă arsă.  
    Cele două curtine cu turnuri și bastioane ale fortificației incintei întregesc sistemul de apărare al 
bisericii fortificate.Coridorul de apărare al curtinei interioare s-a construit pe arcade din piatră și 
cărămidă cu scări pentru acces. 
 
- fundaţii sunt din zidărie de piatră brută (lespezi de calcar, bolovani, blocuri) cu mortar de var-nisip. 
Nisipul este grosier nesortat cu pietriş cuarţos  
- acoperiş (şarpantă/terasă) Sarpanta bisericii este alcatuita din lemn Şarpantele navei și a corului au 
fost executat din lemn de stejar și gorun de bună calitate,debitat cu porțiuni restrînse de alburn (a se 
vedea expertiza biologică).Sunt şarpante dulgherești,alcătuite astfel: nava din 19 ferme,din care 10 
ferme principale,9 secundare, turnul corului 5 ferme principale. cu invelitoare din tigla. 
 
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât şi turn este din ţigle solzi cu 
vârf ascuţit, exceptând sacristia, la care este învelitoare de tablă zincată. 
 
- finisaj exterior (material/culoare Biserica este tencuită la exterior şi interior. Turnul este tencuit 
doar la exterior. 
Tencuielile au fost  executate cu mortar din var cu adaos de nisip cuarţos de râu. 
Reparaţiile de suprafaţă ulterioare au fost executate însă cu mortar din var-ciment (soclul,pereţii 
etc.). 
Lambriuri de lemn în zona estică a navei. 
Zugrăvelile interioare şi exterioare ale bisericii sunt simple cu lapte de var. 
 
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tamplăria uşilor este simplă ,vopsită cu vopsea din ulei. 
 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 
- sistem de încălzire Nu e cazul  
- alte caracteristici specifice 
 
 


