
Programul Operaţional Regional 2014-2020  
Anexa 6  Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural   Parohia „Sfintii Voievozi” Tandarei anunta intenţia de a implementa proiectul:  

REPARATII CAPITALE BISERICA ORTODOXA “SFINTII VOIEVOZI” 
 si depunerea unei cereri pentru finantarea proiectului in cadrul:  
Programului Operaţional Regional 2014-2020,  
Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,  
Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural. 
 
Aspectele tehnice legate de proiect sunt prezentate in “Fisa cadru prezentare proiect”. 
 
 

FISĂ CADRU PREZENTARE PROIECT    I- DATE GENERALE -titlul proiectului REPARATII CAPITALE BISERICA ORTODOXA “SFINTII VOIEVOZI” - amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) Jud. Ialomita, oras Tandarei, str. Ionel Perlea, nr.5. - solicitant Parohia „ Sfinții Voievozi” Țăndărei  II- TIPUL DE INTERVENTIE - tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice - interventii asupra componentelor artistice exterioare: xda;   nu - interventii asupra componentelor artistice interioare:   da;  xnu - categoria “C” de importantă  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997) - clasa “III” de importantă a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)  III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE  III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI  - încadrare în localitate si zonă - descrierea terenului (parcelei):  
 suprafată (mp), formă, dimensiuni  
 vecinătăti, căi de acces public   la nord  – proprietati particulare (Imobil – nr. cadastral 982 si Imobil – nr. cadastral 804)  la vest  – strada Ionel Perlea  la sud  – strada Agricultori   la est  – strada Independentei 
 particularităti topografice - conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform:  
 PUG localitatea Tandarei, aprobat prin HCL nr........../........ (după caz PUZ sau PUD), Certificatul de Urbanism nr 139 /01.10.2015,emis de Primăria Tandarei; 
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr. 17 din data de 5.11.2015, faza de proiectare PT si DALI, aviz favorabil; 
 Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.……….……….din data de……………..…faza de proiectare………..…………aviz favorabil / aviz favorabil, cu conditionări  NU este cazul…; - restrictii de amplasare- nu este cazul - spaţii verzi: arbori tăiaţi  8(buc), arbori mentinuți 4 (buc),   arbori plantaţi 4(buc), spatii verzi  600(mp). 



Programul Operaţional Regional 2014-2020  
Anexa 6  Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  - alte caracteristici specifice- nu  este cazul.  III.02 –  CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR - BISERICA:  - functiunea : lăcaş de cult ortodox, biserica de mir - dimensiunile : 23.55 x 8.65m - regim de înăltime : Parter+Supanta partiala (cafas) - HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 5.55 m; HMAX. COAMA = 15.00 m - suprafata construită- Sc  =  189.00mp;  - suprafata desfăsurată- Sd = 248.00mp;   - suprafata utilă totală- Su = 186.39mp; - sistem constructiv : este format din ziduri perimetrale portante din caramida plina presata(26x13x4,5cm), cu grosimi de 80 - 90cm - fundaţii : sunt realizate din caramida si coboara la 1,90m fata de nivelul trotuarului. - acoperiş (şarpantă/terasă) : sarpanta - învelitoare (material/culoare): tabla titan zinc - finisaj exterior (material/culoare): zugraveli in culori de apa - tâmplărie exterior (material/culoare): din lemn de stejar masiv sau stratificat, cu geam termofonoizolant - interventii asupra componentelor atistice: nu este cazul - sistem de încălzire: centrală alimentată cu gaze naturale  

- alte caracteristici specifice: nu este cazul  CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR - ZVONITA:  - functiunea : zvonita - dimensiunile : 2.45 x 2.45m - regim de înăltime : Parter - HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 4.60 m; HMAX. COAMA = 7.40 m - suprafata construită- Sc  =  5.00mp;  - suprafata desfăsurată- Sd = 5.00mp;   - suprafata utilă totală- Su = 4.65mp; - sistem constructiv : elemente verticale din beton armat (30 x 30cm) - fundaţii : din beton armat - acoperiş (şarpantă/terasă) : sarpanta - învelitoare (material/culoare): tabla titan zinc - finisaj exterior (material/culoare): zugraveli in culori de apa - tâmplărie exterior (material/culoare): nu este cazul - interventii asupra componentelor atistice: nu este cazul - sistem de încălzire: nu este cazul  
- alte caracteristici specifice: nu este cazul  


