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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 MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU 

- amplasamentul: Judeţul: SIBIU, oraş MIERCUREA SIBIULUI ,cod poştal 557150,Piaţa 
Corneliu Medrea nr. 27 (219)  

 

- solicitant: PAROHIA  EVANGHELICA C.A. MIERCUREA SIBIULUI,  prin preot 
WOLFGANG WUNSCH 

 
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: Biserica cetate se află în centrul localităţii Miercurea Sibiului, 
situată pe drumul principal (E68/E81/DN1/DN7) spre Sebeş, la o distanţă de 34 km de municipiul 
Sibiu, făcând parte din frontul nordic al pieţei principale (Piaţa Corneliu Medrea). Spre est se 
învecinează cu casa parohială, spre vest cu parcela unei locuinţe, fiind înconjurată în partea 
posterioară, spre nord, de grădinile acestor proprietăţi. Terenul propriu-zis al incintei este 
aproximativ plan, strada aflată la stânga cetăţii având o pantă spre vest. 

- descrierea terenului (parcelei):  
suprafata (mp), formă, dimensiuni: Conform Cărţii funciare nr. 100469 (Nr. CF vechi : 3326) 

oraş Miercurea Sibiului, Ansamblul bisericii evanghelice fortificate se află în proprietatea privată a 
parohiei evanghelice C.A. Miercurea Sibiului, fiind cuprinsă la Nr. top. 111, cu suprafaţa de 2390 
mp. Parcela luata in studiu are o forma aproximativ ovala. 

 vecinătăți, căi de acces public  
Vecinatati: 
N-E domeniul public, casa de cultura 
S-V farmacie si persoane fizice 
 
Accesul catre obiectiv se face din E81(DN1) retras, in partea opusa fata de drumul principal, la 
nord fata de piata centrala. 

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in nord-estul pietei centrale a 
orasului,intre vecinii: domeniu public si casa de cultura la nord est, farmacia si persoane fizice la 
sud vest. 
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 PUG Miercurea Sibiului, aprobat prin HCL nr.64/2011, Certificatul de Urbanism 
nr.132/02.12.2014,emis de Primăria Miercurea Sibiului; 



Programul Operaţional Regional 2014-2020  
Anexa 6 

 
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 155/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 4(buc), 
  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 616(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 
lungimea totală biserica cca. 32.50 m 
lățimea exterioara biserica cca. 17.5 m 
- regim de înălțime: biserica parter si tribuna, turn parter si 5 etaje 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9.10 m; HMAX. COAMA = 26.95 m 
- suprafața construită- Sc  =  1774 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 1860 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
- sistem constructiv: Zidăria pereţilor bisericii este alcătuită preponderent din piatră, cu intervenţii 
ulterioare, ca pilaştri din sec. al XVIIII-lea, din cărămidă. Zidurile din perioada romanică ale navei şi 
turnului sunt clădite integral din piatră spartă şi piatră de râu. Zidăria corului este construită din piatră 
şi cărămidă, materialul pietros refolosit al vechiului cor fiind completat cu cărămidă.  Zidăria faţadelor 
se află în acelaşi plan cu suprafaţa zidăriei fundaţiilor. În exterior, zidurile navei sunt întărite cu 
contraforţi în trei trepte. Ferestrele romanice şi portalul sudic sunt realizate din piatră. Acoperirea 
spaţiului interior este realizată cu bolţi în cruce şi cu bolţi cilindrice, cu şi fără penetraţii, sprijinite pe 
arce dublou în plin cintru, din cărămidă. Pe faţade, la nivelul aflat deasupra bolţilor, se observă 
capetele de ancorare ale unor tiranţi metalici. Turnul este zidit din piatră brută, la colţuri zidăria fiind 
ţesută cu pietre cioplite. În interior există o structură independentă de lemn. Deasupra, turnul are un 
nivel din lemn, cu drum de strajă. 

- fundaţii Fundaţiile sunt continue, de zidărie din piatră de carieră de natură calcaroasă, tare. 
Starea de conservare a fundaţiilor, conform studiului geotehnic, este bună. Adâncimea de fundare este 
de – 1,80 cm faţă de cota terenului natural. Cu ocazia ultimelor lucrări de reparaţii, fundaţiile au fost 
izolate cu plăci plane de azbociment şi o folie de plastic, nelipite de suprafaţa fundaţiei.  

- acoperiş (şarpantă/terasă) Şarpantele navei şi a corului sunt şarpante dulghereşti, executate din lemn 
de stejar şi gorun de bună calitate, fiind alcătuite la navă din 15 ferme identice, iar la cor din 8 ferme. 
Fermele navei sunt compuse din coardă, căpriori, arbaletrieri, popi, pane, traversă, moază şi  reazămă 
pe zidurile portante prin intermediul cosoroabelor. Rigiditatea longitudinală a şarpantei este asigurată 
de ferma longitudinală alcătuită din talpă inferioară -superioară, popi, contrafişe în planul învelitorii.  

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea navei bisericii este în două ape, legătura cu 
învelitoarea corului fiind realizată printro teşitură. Pe această parte învelitoarea urmăreşte conturul 
corului. Sacristia are un acoperiş întro singură apă. Turnul are un acoperiş de formă piramidală. 
Învelitorile sunt din ţigle solzi aşezate simplu. Învelitorile sunt prevăzute cu un sistem de preluare şi 
evacuare a apelor pluviale (jgheaburi şi burlane), legat la un sistem de canalizare, realizat recent.  

 
- finisaj exterior (material/culoare) Biserica este tencuită integral, în a doua jumătate a sec. al XX-

lea fiind aplicat pe faţade un strat de tencuială stropită, cu suprafaţă rugoasă, de culoare ocru închis. 
Pe faţada sudică, sub această tencuială s-a păstrat o tencuială pe bază de var, cu suprafaţa netedă, cu 
straturi succesive de zugrăveală, primul strat fiind de culoare bej (conform studiu parament). Pe 
partea inferioară a pereţilor s-a folosit tencuială de ciment de duritate mare. Faţadele sunt colorate în 



Programul Operaţional Regional 2014-2020  
Anexa 6 

 
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 

 
ocru, pe faţada vestică poziţia turnului fiind marcată printrun chener alb. Parapetul drumului de strajă 
este vopsit în culoare maro, pe scânduri fiind prinse pe trei laturi cadranele ceasului.  

 
- tâmplărie exterior (material/culoare) Biserica are ferestre de diferite forme şi dimensiuni. 

Astfel, pe faţada navei alternează ferestre înalte cu închidere în arc în plin cintru şi în arc frânt. 
Ferestrele cu terminaţie ogivală nu provin din faţa de construcţie gotică a bisericii, fiind o gotizare 
tardivă din sec. al XVIII-lea (studiu parament). Deasupra acestora, la nivelul etajului fortificat, se află 
deschideri rotunde. Partea inferioară a navelor laterale este prevăzută cu ferestre mai joase şi late, cu 
închidere în arc de mâner de coş. Corul este prevăzut cu ferestre înalte, terminate în arc în plin cintru. 
La nivelul podului există şi aici două deschideri rotunde, la mijloc fiind o deschidere mare, un fel de 
uşă, probabil deschis pentru întroducerea unor materiale de construcţii în pod. Ferestrele au tâmplărie 
metalică, cu geam simplu, fiind împărţire în ochiuri dreptunghiulare (la navă), respectiv pătrate (la 
cor). Ferestrele sunt lipsite de ancadrament, numai fereastra mare a porticului este înconjurată de un 
profil îngust, cu decoraţie clasicistă, zugrăvit în alb. Pe faţada vest şi pe partea vestică a faţadelor 
nord şi sud se păstrează goluri mici de ferestre din perioada romanică, realizate din piatră spartă şi din 
piatră cioplită. Sacristia are două fereastre, cu tâmplărie de lemn, ochiurile fiind parţial obturate cu o 
plasă din material plastic  

 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 

- sistem de încălzire Nu e cazul  

- alte caracteristici specifice 
 
 


