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Anexa 6
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE
-titlul proiectului: LUCRĂRI

DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE
DIN RUJA, JUD. SIBIU

- amplasamentul: Localitatea
- solicitant:

Ruja nr. 311, judeţul Sibiu

PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUJA, prin preot REINHARD BOLTRES

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: Localitatea Ruja este un sat apartinator al Orasului Agnita, situat la
NV de oras la cca. 7km, pe DJ 143A. Este situată în sudul Transilvaniei, in centrul Podisului
Hartibaciului, in cadrul Depresiunii Transilvaniei. Amplasamentul se afla in centrul satului Ruja, in
vestul pietei centrale, cu o anumita retragere fata de DJ 143A.
- descrierea terenului (parcelei):
 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 2221.0 mp, de forma neregulata,din
care 363.0 mp suprafata construita
 vecinătăți, căi de acces public
Vecinatati:
N-Domeniu public, camin cultural
S-Proprietati persoane fizice
V-Zona verde
E-Scoala veche
Accesul catre obiectiv se face din strada principala respectiv din DJ 143A, cu o anumta
retragere.
particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in centrul satului Ruja, in vestul pietei
centrale, cu o anumita retragere fata de DJ 143A.
- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:
 PUG Agnita, aprobat prin HCL nr.14/2013, Certificatul de Urbanism nr.32/26.11.2014,emis de
Primăria Agnita;
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 160/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 0(buc),
arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 1858(mp).
- alte caracteristici specifice.
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:
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- funcțiunea Lacas de cult
- dimensiunile:
lungimea totală 34.10 m
lățimea totala nava 9,38 m
- regim de înălțime: turn 7 niveluri,
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9.6 m; HMAX. COAMA = 32.54m
- suprafața construită- Sc = 363 mp;
- suprafața desfășurată- Sd = 620 mp;
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp;
- sistem constructiv: Biserica actuală se compune dintr-o navă cu formă în plan de patrulater alungit,
un sanctuar de lăţime mai mică, cu terminaţie poligonală şi un turn amplasat la partea vestică a navei.
La partea de nord a corului se află o sacristieşi o încăpere mică accesibilă din exterior.
Turnul are sapte niveluri dintre care ultimul nivel se află deja în spaţiul şarpantei înalte.
- 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) Acoperişul bisericii are două ape deasupra navei. Sarpantele sunt
executatedin lemn de stejar si gorun de buna calitate, debitat cu cantitati restranse de alburn. Sunt
sarpante dulgheresti, cu nava din 14 ferme si corul din 8 ferme.
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât şi turn este din ţigle solzi .
- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala faţadelor a fost executata cu tencuiala de var cu nisip
cuartos de rau.- Biserica este tencuită integral. La baza zidurilor apar zone de reparaţii de tencuieli cu
mortar de ciment.
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemnsimple din lemn cu vopsea
de ulei, simpla.
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul
- sistem de încălzire Nu e cazul
- alte caracteristici specifice

