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Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - cod LMI 2015- NT-II-m-A-10732.03, datare: 1844, adăugiri cca. 1880

+15.40

ALCATUIRE STRUCTURALA:
Infrastructura:

ALCATUIRE ACOPERIS TURLA

+14.25
Membrana hidroizolanta
- montata la partea superioara
a contravantuirilor turlei

structura din lemn- biocidata si ignifugata
astereala din scandura
invelitoare din tabla de cupru- tip solzi

fundatii din piatra, cu grosimi egale cu cele ale peretilor structurali;
Adancimea acestora este cuprinsa intre -1.50 si 2.00m fata de C.T.A.
Suprastructura:

Profil de cornisa
din tabla de cupru

pereti din caramida presata plina, de epoca, in grosimi de 1,00- 1,88m;
planseul peste pridvor si diaconicon este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
ALCATUIRE PERETE EXTERIOR TURLA

Profil de cornisa
din tabla de cupru

+11.05

planseul cafasului este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;

structura din lemn- biocidata si ignifugata
scandura montata orizontal
strat de scandura verticala ( finisaj initial)
membrana hidroizolanta
sipci transversale/ longitudinale- strat suport tabla
tabla de cupru- tip solzi

planseul peste pronaos, naos si altar este din bolti din caramida plina;
acoperisul este de tip sarpantă din lemn de brad, cu învelitoare din tabla plana faltuita. Capriorii originali au sectiune rectagulara, cu
dimensiunile de cca. 10x14cm. Acestia au fost inlocuiti, partial, in zona de streasina, cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

+11.05

INTERVENTII ANTERIOARE:

ALCATUIRE PERETE EXTERIOR FRONTON
Suprastructura:
Reparatii locale la nivelul sarpantei, in special in zona de streasina, elementele originale au fost inlocuite cu niste capriori cu sectiune
rectangulara 10x10cm.

structura din lemn- biocidata si ignifugata
scandura montata orizontal- existenta
strat de dranita( finisaj initial)
membrana hidroizolanta
sipci transversale/ longitudinale- strat suport tabla
tabla de cupru- tip solzi

+9.15

MASURI DE REABILITARE/ CONSOLIDARE:
Consolidarea zidurilor prin utilizarea de tiranti orizontali forati, dispusi in grosimea zidurilor. Galeriile vor fi injectate cu lapte de ciment;

ALCATUIRE PLANSEU

1.205

+7.55

membrana hidroizolanta
termoizolatie vata minerala bazaltica 20cm
strat de difuzie
bariera de vapori
strat de umplutura- alicarie din caramida
bolta existenta din caramida
tencuiala
strat- suport pictura murala

POD

Imbunatatirea capacitatii portante a zidariei si protejarea acesteia impotriva infiltratiilor prin realizarea unor injectari hidrofobe
perimetrale;
Refacerea trotuarelor perimetrale- se vor realiza trotuare noi, cu latimea de 1m, din dale din piatra naturala de 4.5 cm grosime, pozate
pe o sapa suport din mortar de 3 cm grosime si pe un strat de fundatie format din argila compactatata de aprox. 30 cm grosime si un
strat de balast de 10 cm grosime;
Realizarea de rigole perimetrale noi- sistematizarea terenului si amenajarea unui sistem de rigole în jurul ansamblului pentru
îndepărtarea şi canalizarea apelor pluviale;

+6.70

+6.70

Ignifugare si biocidare structura sarpanta;
► se va analiza starea sarpantei din lemn şi se vor îndepărta depunerile aderente şi neaderente de pe suprafaţa lemnului, atât pe

Element de streasina- lemn profilat
Stresina infundata din scandura finisata,
montata in 2 straturi decalate
Profil de cornisa- se vor realiza
reparatii locale in zonele fisurate

cale chimică ( diferiţi solvenţi), cât şi pe cale fizică ( acţiune mecanică). Se vor completa bucăţile de lemn lipsă sau aflate într-o stare
avansată de degradare ( atac xilofag). Părţile completate vor fi confecţionate din aceeaşi esenţă ca originalul, în acest caz lemn de
stejar;

► după îndepărtarea mortarelor, depunerilor şi după ce se vor face completările necesare, va urma stoparea atacului xilofag. După ce

ALCATUIRE STRUCTURALA PERETE EXTERIOR:

+4.70

E.01: CAFAS
PA: dusumea
PE: pictura murala
PL: tencuiala+ pictura murala

cota pronaos/ naos/ altar +0.20
±0.00= 547.35

1.75

1.46

P03: NAOS
PA: dusumea
PE: pictura murala
PL: tencuiala+ pictura murala

Solbanc din piatra- propus

-0.45= 546.90

2.35
4.29
3.85

0.18

Se vor desface tencuieleile si zugravelile/ vopsitoriile
aplicate interior ( imitatie marmura)
- se vor aplica tencuieli decorative, culoare alba

1.46

+1.75

6.78

2.21

Profil de cornisa- se vor realiza
reparatii locale in zonele fisurate

6.875

0.88

+3.92

1. Zidarie existenta din cărămidă finistă,
aparentă
- Se vor desface mortarele de ciment si
zugravelile aplicate in etapele anterioare ;
- Reteserea zidăriei in zonele cu
fisuri/crăpături prin înlocuirea elementelor
care prezintă fisuri cu deschideri mari sau
care sunt rupte;
- Chituri, plombări şi reconstrucţii
volumetrice.
2. Consolidarea cu bare de otel inoxidabil
înglobate in galerii forate injectate- Tiranti
orizontali prin foraj, monolitizat cu microbeton
3. Tencuieli din mortar pe baza de var
hidraulic cu adaosuri de nisip de rau.
Paramentul exterior va fi restaurat si se va
opta pentru o prezentare " arheologica" a
acestuia.
Tamplarie exterioara propusa,
retrasa fata de fila exterioara a zidurilor:
- lemn de stejar cu geam termoizolant

tratamentul biologic, în etape consecutive cu diferite soluţii;
► se va interveni, unde este cazul, asupra imbinarilor elementelor de lemn prin rigidizarea locala cu elemente metalice;
► refacerea elementelor putrede ale şarpantei in proportie de ...%;

Inlocuirea invelitorii existente din tabla faltuita zincata cu tabla faltuita din cupru;
Refacerea pardoselii- dusumele de stejar uscat, geluit si faltuit, in grosme finta de 42 mm, montat pe grinzisoare de tufan 80x80 mm,
asezate pe un start suport din beton B50 cu adaos de ciment, pe o suprafata totala de 170 mp. Sub startul suport se vor prevedea un
strat de repartitie din balast granulatie 0-7 mm in grosime de 5 cm si un start de nisip cu aceeasi grosime (5 cm);
Schimbarea tamplariei existente cu profil PVC in tamplarie din lemn stratificat ( se va reconstitui configuratia tamplariei din lemn
anterioare);
Reabilitara finisajelor exterioare;
Amenajari interioare;
► reabilitarea elementelor din lemn ( scara interioare care realizeaza accesul in cafas, scara din turnul- clopotnita, balustrade din
lemn). După ce suprafaţa lemnului a fost curăţată, se va efectua o operaţiune de consolidare asupra părţilor de lemn desprinse şi

se va face tratamentul biologic, în etape consecutive cu diferite soluţii. Spre final, după evaporarea totală a solvenţilor utilizaţi şi
după întărirea consolidanţilor, se va impregna suportul lemnos la cald cu un amestec hidrocarburic de răşini şi ceară de albine.

+0.20= 547.55

Apoi se va continua cu o vernisare a lemnului cu o soluţie păstoasă din acelaşi amestec, urmând ca apoi suprafaţa să fie lustruită

cota pronaos/ naos/ altar

cu un material textil;

±0.00= 547.35

-0.55= 546.80

suprafaţa lemnului a fost curăţată, se va efectua o operaţiune de consolidare asupra părţilor de lemn desprinse şi se va face

Restaurarea picturii/ iconostasului- conform proiectelor realizate de specialisti atestati, atasate la documentatie;
Refacere instalatii.

variabil

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
CLASA DE IMPORTANTA - II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC IV
Injectare hidrofoba a peretilor- conform
detalii Rezistenta si Caiet de sarcini
Soclu din piatra naturala bruta, in asize orizontale,
hmax.= 20cm, cu moloane prelucarte la partea superioara

3.80

A

0.80

B

3.65

B

3.65

X

0.80

B

ALCATUIRE TROTUAR/ ALEI PIETONALE

ALCATUIRE STRUCTURALA PLANSEU PE SOL

1. Dale din piatra naturala- gr.= 4.5cm
2. Sapa suport din mortar- 3cm
3. Strat de balast 10cm
4. Strat de fundatie- argila compactata- gr.= 30cm

1. Pardoseala din dusumea din stejar ( uscat, geluit si faltuit)
- montata longitudinal
2. Rigle din lemn de stejar 80x80mm
3. Termoizolatie polistiren extrudat 80mm, montata intre rigle
4. Bariera de vapori- folie PE
5. Strat suport din beton B50 cu adaos de ciment
6. Strat de nisip, grosime 5cm
7. Strat drenant- balast , granulatie 0- 7 mm, grosime 5 cm

B

NOTĂ
1. Orice modificare a prevederilor prezentei planşe se face numai cu acordul scris al proiectantului;
2. Orice neconcordanţă între prevederile prezentei planşe şi situaţia din amplasament se va aduce imediat la cunoştinţa proiectantului.
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