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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 VULCAN, JUD. BRASOV 

- amplasamentul: jud. BRASOV, loc. VULCAN, str. PRINCIPALA, nr. 877 
- solicitant: PAROHIA  EVANGHELICA C.A. VULCAN,  prin preot UWE SEIDNER 

 
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 Vulcan este satul de reședință al comunei cu același 
nume din județul Brașov, România. Este situată în sud – estul Transilvaniei, la marginea de sud – 
vest a depresiunii Bârsei la distanta de cca. 18 km de mun. Brasov. Hotarul se întinde la nord până 
la versanţii sudici ai Măgurii Codlei, la vest până la platoul premergător Munţilor Perşani, la est 
este limitat de pârâul Bârsa şi la sud de fâneţele şi pădurile Râşnovului. 
Imobilul se afla situat in centrul localitatii Vulcan. 
- descrierea terenului (parcelei):  

 suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 3158 mp, din care 
428 mp suprafata bisericii, de forma patrulater alungitvecinătăți, căi de acces public  
Vecinatati: 
N-Farmacie, Oficiu Postal 
S-Zona verde, anexa cimitir 
NV-Primaria Vulcan 
NE-Strada (dom. public) 
SE-cimitir 
Accesul catre obiectiv se face direct din DJ 112A Zarnesti-Codlea 

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

 PUG localitatea Vulcan, aprobat prin HCL nr.70/10.12.2002, Certificatul de Urbanism 
nr.27/23.02.2016,emis de Primăria Vulcan; 
 Avizul Ministerului Culturii(avizul ComisieiNaţionale a Monumentelor Istorice), nr 100/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 5(buc), 
  arbori plantaţi 0 (buc), spații verzi 2047(mp). 
- alte caracteristici specifice. 
 
III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:  
- funcțiunea Lacas de cult 
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- dimensiunile: 
lungimea totală 36,90 m 
lungimea int.navă 20,70 m 
lățimea interioară navă   9,83 m 
lungimea int.cor 7,82 m 
lățimea interioară cor 5,96 m 
- regim de înălțime: biserica parter si tribuna, turn parter si 5 etaje 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 5.6 m; HMAX. COAMA = 35.3m 
- suprafața construită- Sc  =  1449 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 2430 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 sudică a corului se află o sacristieşi o încăpere mică accesibilă din exterior. 
Nava are tavan casetat cu decoraţie mai simplă din motive circulare în centrul casetelor. La capătul 
vestic al navei se află o tribună vastă susţinută de stâlpi din lemn. 
Corul şi absida sunt boltite cu boltă cu penetraţii. Nervurile din piatră pornesc de pe console în forma 
de chipuri omeneşti, cheile de boltă fiind simple discuri neornamentate. 
Turnul are şase niveluri dintre care ultimul nivel se află deja în spaţiul şarpantei înalte. Întrarea la 
nivelurile superioare ale turnului şi la tribuna vestică se face pe nişte scări închise, adosate pe latura 
sudică a turnului.  
- 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, cu fronton triunghiular 
către volumul corului acoperit cu cinci ape, corespunzător planului cu terminaţie poligonală. Turnul 
are un coif înalt, întrerupt de şirul de ferestre cu jaluzee ale nivelului al şaselea.  
 
- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât şi turn este din ţigle solzi cu 
vârf ascuţit, exceptând sacristia, la care este învelitoare de tablă zincată. 
 
- 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.  
Cornişe – Cornişe de straşină bogat profilate apar numai la porticul intrării sudice şi la turn. Acestea 
sunt realizate în tencuială, pe un sistem de cărămizi care ies în console progresive şi care înconjoară 
biserica pe toate laturile. În rest la cornişele bisericii apare un profil simplificat constând dintr-o scotie 
mai largă. Brâurile intermediare de la turn au o profilatură diferită: unul bogat profilat deasupra 
nivelului al doilea şi unul mai simplu deasupra nivelului al treilea 
 
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din ferestre simple din lemn la navă 
şi sanctuar, iar la turn sunt tâmplării metalice. Uşile de intrare sunt uşi cu tăblii. Mai valoroasă este 
uşa de intrare vestică 
 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 

- sistem de încălzire Nu e cazul  

- alte caracteristici specifice 
 
- funcțiunea: primaria veche 
- dimensiunile L= 9m; l=7m 
- regim de înălțime: p+1 
- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 5.2 m; HMAX. COAMA =  7.3m 
- suprafața construită- Sc  =  63 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 126 mp;   
- sistem constructiv cladire din caramida cu grinzi de lemn 
- fundaţii continue din zidarie de piatra bruta 
- acoperiş (şarpantă/terasă) clasic cu sarpanta din lemn  
- învelitoare (material/culoare) tigle solzi cuoare bruna 
- finisaj exterior (material/culoare) tencuieli din mortar si zugraveli clasice 
- tâmplărie exterior (material/culoare) tamplarie din lemn vopsit maron 
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul 
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- sistem de încălzire nu e cazul  

- alte caracteristici specifice nu sunt 
 
 
- funcțiunea ziduri fortificatie, camari de provizii,zidul sudic ruinat 
- dimensiunile ziduri fortificate cca. L=213 m 
- regim de înălțime camari de provizii parter si etaj, zid fortificat 6-10m 
HMAX. COAMA = 10 m 
- suprafața construită- Sc  =  958 mp;  
- suprafața desfășurată- Sd = 1636mp;   
- sistem constructiv zidarie de caramida, grinzi de lemn 
- fundaţii continue din piatra bruta 
- acoperiş (şarpantă/terasă) sarpanta din lemn de rasinos 
- învelitoare (material/culoare) tigla ascutita tip solzi, bruna 
- finisaj exterior (material/culoare) tencuieli din nisip cu zugraveli pe baza de var 
- tâmplărie exterior (material/culoare) lemn vopsit brun inchis 
- intervenții asupra componentelor atistice)nu e cazul 

- sistem de încălzire nu e cazul  

- alte caracteristici specifice nu sunt 
 
 
 
 
 


