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TITLUL
PUNEREA IN VALOARE A CLADIRII DE PATRIMONIU - BISERICA EVANGHELICA C.A.
SIBIU - PRIN LUCRARI DE CONSERVARE, RESTAURARE A CLADIRII SI MODERNIZARE
A INFRASTRUCTURII CONEXE – PIATA HUET, SIBIU, JUDETUL SIBIU

Parohia Evanghelica C.A. Sibiu anunta publicul interesat despre proiectul strategic la nivelul
orasului Sibiu privind conservarea, restaurarea si modernizarea infrastructurii conexe a obiectivului de
patri o iu Biseri a Eva gheli a “f. Maria di Piata Huet care va fi depus in cadrul POR 2014 -2020,
Prioritatea de i vestiţii 5.1 – Co servarea, protejarea, pro ovarea şi dezvoltarea patri o iului
natural şi ultural. Proiectul va cuprinde lucrari de: ARHITECTURA, REZISTENTA - Consolidare perete
ava laterală ord pri a tre area şarpa tei de ord şi a peretelui navei laterale nord; Consolidare
perete transept nord adiacent navei laterale nord; Consolidare turn; Reparaţii stru tură etali ă
lopot iţă şi şarpa tă tur ; Co solidare fu daţii tur s ară faţada sud; Reparaţii fisuri/ răpături
pereţi iseri ă şi olţi loja epis opală olţ sud-esti lădire , PIATRA - Curatare integrala a zugravelilor
de pe elementele de piatra, consolidari, hidrofobizari, VITRALII – Reparatii si inlocuiri; FRESCA –
Restaurare; ARHEOLOGIE - Extindere sondaje arheologice pentru determinarea fundatiilor etapei
romanice, marcare in pavimente, LEMN - Restaurare usi si elemente din lemn; TERMICE - Sistem de
pardoseli radiante in podinele stranelor, tencuieli radiante in registrul parterului, pana la cca 2m fata
de cota 0; ELECTRICE - Retea complet noua de distributie interioara, corpuri de iluminat noi; SANITARE
- Retea de apa si canalizare pentru grupurile sanitare si spatiile tehnice, inclusiv facilitati inovative
pentru persoanele cu dizabilitati.
Acest proiect este cuprins in Strategia integrata de dezvoltare urbana a orasului Sibiu sub
Obiectivul Strategic 1: din poziția de lider regional, “i iul susți e dezvoltarea e o o i ă a zo ei de
sud a Transilvaniei. Obiectivul Sectorial 1.1 Mediul ultural și atural atalizează exploatarea
pote țialului turisti lo al și regio al.
Obiectivele proiectului sunt:
 Protejarea BISERICII EVANGHELICE C.A. SIBIU – cladire apartinand patrimoniului
national prin consolidarea, reabilitarea, restaurarea acesteia si punerea in valoare a
obiectelor unicat istorice si de arta, in vederea valorificarii la nivel national si universal a
potentialului turistic si spiritual
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 Cresterea numarului de turisti cu minim 15% pana la finalul primului an postimplementare in vederea dezvoltarii sustenabile a turismului, inclusiv cel religios si
cultural ca factor de stimulare economica si sociala a regiunii Centru
 Constituirea unui cluster inovativ in turismul cultural si ecumenic pana la finalizarea
implementarii proiectului, cuprinzand minim 10 membri, avand ca lider Biserica
Evanghelica C.A. din Sibiu, in scopul valorificarii patrimoniului construit si mobil
existent in Regiunea Centru si cresterii rolului de mediator cultural
 Cresterea atractivitatii obiectivului de patrimoniu Biserica Evanghelica C.A. Sibiu in
primul an de la finalizarea lucrarilor prin organizarea si promovarea a minim 60 de
evenimente culturale (concerte cu participare internationala, expozitii de pictura,
ceramica, fotografie sau sculptura), prin realizarea si distribuirea de materiale variate de
promovare (minim 3000 brosuri, 400 calendare si 500 imprimate cu imagini din interiorul
Bisericii, obiecte de artizanat), prin realizarea si distribuirea de pachete turistice prin
intermediul partenerilor nostri agentii de turism
 Dezvoltarea Monumentului istoric Biserica Evanghelica C.A. din Sibiu ca punct nodal
pentru trasee tematice la nivel national, european si mondial.
Perioada de implementare a proiectului propusa va fi de 40 de luni de la semnarea
contractului de finantare, iar valoarea proiectului este in suma de 22.089.443,81 lei.
Proiectul a fost prezentat atat in cadrul intalnirilor privind elaborarea Strategiei de dezvoltare
a Municipiului Sibiu 2015 – 2023 organizate de Primaria Municipiului Sibiu, cat si cu ocazia unor
consultari publice din etapa de elaborare a proiectului tehnic.
Pentru mai multe informatii:
Persoana de contact: Gruian Paul Eugen – Manager de proiect
Tel/Fax. 0269/232250
Mobil: 0723566250
Email: hermannstadt@evang.ro
www.evang.ro
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