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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 
RODBAV, COM. ŞOARŞ, JUD.BRAŞOV 

- amplasamentul: JUD. BRAŞOV, COMUNA ŞOARŞ, SAT RODBAV, STR. PRINCIPALĂ NR. 
115 

- solicitant: PAROHIA  EVANGHELICA  C.A. RODBAV, prin preot: JOHANNES KLEIN 

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 Rodbav aparţine comunei Şoarş, fiind situat la est de Cincu, 
nord-vest de Făgăraş și la 14 km depărtare de Voila. Ansamblul fortificat este amplasat pe o 
colină, în nordul satului. Ansamblul bisericii evanghelice e alcătuit din biserica evanghelică 
fortificată şi incinta fortificată cu clădiri adiacente – hambarul de cereale în est, un bastion în sud 
şi casa paznicului cetăţii în sud-est. Nu s-au păstrat alte bastioane sau turnuri. 
 - descrierea terenului (parcelei):  

suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 2181 mp, de forma dreptunghiulara 
 vecinătăți, căi de acces public  

Vecinatati: 
Obiectivul este amplasat pe varful unei coline in nordul localitatii Rodbav 
N si NE zona verde  
S si V la baza colinei zona de intravilan   
Accesul catre obiectiv se face din DJ 105A care face legatura intre sediul de comuna Soars si 
Cincu 

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in nordul localitatii Rodbav 
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 PUG localitatea Rodbav, aprobat prin HCL nr.33/17.07.2013, Certificatul de Urbanism 
nr.07/06.11.2015,emis de Primăria Soars; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 97/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 0(buc), 
  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 1602.2(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 
lungimea totală interior nava 13.10 m 
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lățimea interioară navă   5.95 m 
lungimea int.cor 7,65 m 
lățimea interioară cor 7.00 m 
- regim de înălțime:  
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 8.70 m; HMAX. COAMA = 26.35m 
- suprafața construită- Sc  =  643.8 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 877.0 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
- sistem constructiv: Din vechea bazilica romanica cu trei nave inegale şi turn, ridicată la începutul 
sec. al XIII-lea, s-au păstrat, la nivelul parterului, nava centrală, o parte din cele şase perechi de arce 
sprijinite pe pilonii cu baza rectangulară, o parte din bolţile în cruce ale navei laterale nordice, 
fundaţiile absidei semicirculare, turnul de vest şi portalul de vest. La nivelul superior al navei 
principale s-au păstrat ferestre duble, romanice, al căror ritm nu coincide cu cel al arcadelor bolţii, 
fiind o dovadă ca ele sunt mai vechi decât bolta. nava principală e acoperită cu o boltă semicilindrică 
cu penetrații realizată din cărămidă; particularitatea bolții este că fiecare din cele trei suprafețe 
delimitate de penetrațiile triunghiulare prezintă o ușoară curbură în sensul axului longitudinal al navei; 
- fundaţii fundaţii continue din zidărie de piatră brută, legată cu mortar de var si nisip, ce ajung până 
la adâncimea de 1.60 m faţă de cota pardoselii bisericii; zidurile sunt construite tot din piatră, cu o 
grosime de cca. 1.15m, iar la exterior sunt întărite cu contraforţi din piatră;  
- acoperiş (şarpantă/terasă) Acoperişul bisericii are două ape deasupra navei, turnul tip piramida, 
forma clasica 
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât şi turn este din ţigle solzi de 
culoare roscata. 
- finisaj exterior (material/culoare) tencuială din var/nisip şi zugrăveală din var - s-au păstrat mai 
multe straturi cu urme de culori ;  
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn la navă şi anexele luate in 
studiu 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 

- sistem de încălzire Nu e cazul  

- alte caracteristici specifice 
 
 
 
 


