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FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT 
 
 
 
I- DATE GENERALE 
-titlul proiectului: Lucrări de reparaţii, conservare şi introducere în circuit turistic la Ansamblul 
bisericii evanghelice fortificate din Şaroş pe Târnave     

- amplasamentul: Judeţul: Sibiu, Localitatea: sat ŞAROŞ PE TÂRNAVE, nr.137, oraş 
Dumbrăveni, jud. Sibiu, cod poştal: 555502 

 
- solicitant: Parohia Evanghelica C.A.  Şaroş pe Târnave prin preot ULF ZIELER  
  

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: Satul Şaroş pe Târnave aparţine de oraşul Dumbrăveni, fiind situat 
pe drumul judeţean DJ141B, respectiv pe malul stâng al Târnavei Mari, la 17 km de Mediaş. 

- descrierea terenului (parcelei): 
 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 1840.0 mp, din care 

1321.0 mp suprafata construita, de forma circular- alungita 
 vecinătăți, căi de acces public 

 Imobilul este situat in intravilanul localitatii, in sud-vestul pietii centrale a satului, intre vecinii: 
scoala si sala comunitara la nord si persoane fizice si casa parohiala la sud-est. 
Accesul catre obiectiv se face direct din DJ 141B. 

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in sud estul pietei centrale a satului. 
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 PUG localitatea Saros pe Tarnave, aprobat prin HCL nr.130/2010 a C.L. Dumbraveni, 
Certificatul de Urbanism nr.56/03.12.2014,emis de Primăria Dumbraveni; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 154/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 3(buc), 
  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 519(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 
lungimea totală cca. 43.6 m 
lățimea totala cca.19.6 m 
- regim de înălțime: biserica -parter si tribuna, turn -parter si 4 etaje 
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- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 11.72 m; HMAX. COAMA = 34.98m 
- suprafața construită- Sc  =  1321.0 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 1481.0 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
- sistem constructiv: - Ziduri portante din zidarie de piatra-bolovani, lespezi avand grosimea de  
cca. 1,10m. Contrafortii au fost executati din zidărie de piatră cu mortar din var-nisip. Bolta care 
acoperă nava este alcatuita din 4 bolti semicilindrice pe directie transversala cu descarcare pe 5 arce 
dublou din zidarie de caramida.Boltile peste cor, sacristie, portic sudic, parter turn clopotnita, parter 
bastion si turn de aparare sunt realizate din caramida. Planseele navei si a turnurilor au fost executate 
din lemn: grinzi de stejar cu astereala superioara sin inferioara.  
- fundaţii continue din zidărie de piatră brută (lespezi de gresie, bolovani, blocuri) cu mortar de var-
nisip 
- acoperiş (şarpantă/terasă) Şarpantele navei și a corului sunt sarpante dulgheresti si au fost executat 
din lemn de stejar si gorun de bună calitate, formate din ferme principale si ferme secundare.Fermele 
principale reazema pe zidurile portante prin intermediul cosoroabelor, si prezinta o rigiditate 
corespunzatoare atat in plan transversal cat si longitudinal.Fermele secundare au o rigiditate inferioara 
celor principale fiind sustinute de acestea prin intermediul panelor.  
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât şi turn este din ţigle solzi  
- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala faţadelor -  Biserica este tencuită integral. La baza 
zidurilor apar zone de reparaţii de tencuieli cu mortar de ciment, în rest s-a folosit pentru tencuieli 
mortar de var-nisip.  
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn vopsit. 
 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 

- sistem de încălzire Nu e cazul  

- alte caracteristici specifice 
 
 


