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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 DIN SASCHIZ, JUD. 
MURES 

- amplasamentul: Saschiz nr.304, jud.Mureș 

- solicitant: Parohia Evanghelica C.A. Saschiz prin preot Johannes Halmen 

 
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 Saschiz este situată în podişul Târnavelor, aproape de 
confluenţa râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică,la o distanţă de 20km de municipiul Sighişoara,pe 
drumul european E60.Ansamblul format din biserica fortificată şi turnul clopotniţă este amplasat 
pe micul platou din sudul pieţii centrale. 
      - descrierea terenului (parcelei):  

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 2991 mp, din care 
578 mp suprafata bisericii, de forma poligon alungit 
-vecinătăți, căi de acces public  
Vecinatati: 
N-Piata centrala, zona verde,domeniu public 
S-Proprietati pers fizice 
V-Strada pers fizice 
E-strada principala DN13 
Accesul catre obiectiv se face direct din DN 13 Sighisoara - Brasov 

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

 PUG localitatea Saschiz, aprobat prin HCL nr.41/18.01.2002, prelungit prin HCL 
nr.54/04.11.2014, Certificatul de Urbanism nr.02/25.03.2015,emis de Primăria Saschiz; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 153/M din 

data de 20.07.2015 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 2246(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
- dimensiunile: 
lungimea totală cca. 42.20 m 
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lățimea totala cca. 18.20 m 
- regim de înălțime: 7 niveluri 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = .........m; HMAX. COAMA = ......m 
- suprafața construită- Sc  =  745 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 797.48 mp;   
- suprafața utilă totală- Su = ..................................mp; 
- sistem constructiv: Zidăria portantă (diafragmele) a fost construită din blocuri de gresii silicioase, 
lespezi de piatră cu un mortar din var nisip cu conţinut de grundiş mărunt. Blocurile de piatră, lespezii 
din piatră au dimensiuni extrem de variate şi au fost alese astfel încât să aibă suprafeţe netede spre 
exterior şi interior. Ultimele două nivele au fost zidite din cărămidă plină de calitate foarte bună. 

- fundaţii surprinsă în dezvelirile executate, este construită din zidărie de piatră brută – bolovani de 
dimensiuni mari şi medii, lespezi de piatră – aşezaţi, zidiţi cu un mortar din var-nisip de calitate bună. 
Natura rocilor din care este alcătuită zidăria este în cea mai mare parte gresii silicoase, cenuşii-
negricioase până la cenuşii roşcate cu o densitate aparentă cuprinsă între 2,40 – 2,70 kg/ dmc. 
Rezistenţa la compresiune în stare uscată variază foarte mult, între limite mari. Natura mortarului-
liantul este un mortar din var-nisip cu conţinut de grundiş mărunt. Mortarul are mai mult un rol de 
egalizare, decât de liant al zidăriei din piatră. 

 
- acoperiş (şarpantă/terasă) este o construcţie impunătoare, finalizată în anul 1678. Cea mai mare 
parte a şarpantei este din lemn de stejar dar şi brad ,este de tip dulgheresc, purtând amprenta 
nivelului cunoştinţelor tehnice (empirice) ale timpului de execuţie. Se poate observa o mare grijă la 
realizarea detaliilor de îmbinare. 
 
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea a fost executată din ţigle solzi smălţuite, turla având o 
învelitoare din tablă zincată. 
 
- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala faţadelor -  Biserica este tencuită integral 
 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 

- sistem de încălzire Nu e cazul  

- alte caracteristici specifice 
 
 


