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Biserica Evanghelică din Reghin, jud. Mureş.

Memoriu justificativ

Documentaţia are ca obiect Biserica Evanghelică din Reghin, jud. Mureş, vizând lucrări de 
exterior.
Din lucrările menţionate în documentaţie ca fiind necesare, următoarele au caracter de întreţinere, cele 
marcate (*) având chiar caracter de urgenţă. Acestea sunt de executat premergător oricăror altor lucrări 
de întreţinere:

• înlocuirea segm.cosoroabă, cu amor se de căpriori, la nava lat nord (zona lucarnă) (*)
• ridicarea căpriorilor cedaţi (*)
• înlocuirea lucarnei
• repunerea învelitorii, reparaţii de întreţinere
• înlocuire jgheaburi.burlane-conform sist de evacuarea apelor recalculat (secţiuni şi pante)
• aplicarea unui şorţ de tablă la trecerea acoperiş-timpan de vest (lat nord) (*)
• protejarea aliniamentelor de cornişă pe latura nord cu şorţ de tablă(*)
• scoaterea stratului de asfalt de pe pavajul perimetral
• corectarea pe porţiuni a înclinării pavajului
• desfacerea tencuielii de ciment, care nu permite aerisirea zidăriei, de pe soclul clădirii(l)

Lucrările cu caracter de restaurare, prezentate în continuare, vor fi executate doar după executarea 
celor cu regim de urgenţă, respectiv de întreţinere.

• cercetări de parament pe diferitele corpuri de faţadă
• decuparea tencuielii de ciment: / timpan portal vest(2) /porticului sud (3)/ integral (4)
• înlocuirea (parţială) a profilului de piatră din registrul soclului, tencuirea soclului(l)
• înlocuirea tencuielii de ciment la: timpanul portal vest (2 )/portic sud (3) / integral (4)
• aplicarea zugrăvelii de var cu adaus de caseină, peste un strat de var

Zugrăvirea exteriorului bisericii, intenţionată de Consiliul parohial, va fi precedată de decaparea 
tencuielii de ciment, care datează de la renovarea din anii 30. Se vor face cercetări de parament pe 
unităţile distincte din alcătuirea clădirii, pentru determinarea stratului de tencuială rămas intact 
stib cel de ciment. Decaparea (parţială?) a registrului soclului delimitat cu piatră de talie, pentru 
coborârea nivelului de igrasie prin asigurarea suprafeţelor de difuzie, se consideră a fi o intervenţie 
cu regim de necesitate.

Se pune în vedere înlocuirea întregii tencuieli de ciment, ca o amplă măsură de restaurare. 
Considerând costurile importante ale acestei măsuri, se va eşalona decaparea şi refacerea tencuielii pe 
unităţile distincte din alcătuirea clădirii: timpanul portalului de vest, frontonul, porticul baroc al 
portalului sud, porticul din nord, capela Sf. Jacob, registrele superioare ale navei principale, corul, 
sacristia.

Având în vedere forma bazilicală a clădirii, intervenţia la învelitoare şi la aliniamentele de jgheaburi se 
va putea corela cu prospecţiile de tencuială la registrele superioare (ev. şi cu înlocuirea tencuielii de 
ciment).

Pe parcursul lucrărilor se vor respecta cu stricteţe normele departamentale de protecţia muncii 
şi PSI în vigoare.

Sibiu, mai 1998
A

întocmit arh. H. Konig



Date despre biserica evanghelică si cetatea bisericească

Data 1321, înscrisă deasupra ferestrei sacristiei, marchează începerea construirii bisericii (SZ 
20/1974)
1330: Se construieşte din fondurile magistrului Thomas, în posesiunea acestuia, în vremea plebanului 
Nikolaus biserica Sf. Marii. (Inscripţie în piatră, deasupra intrării în sacristie: "Anno Domini 
MCCCXXX construitur domus Marie tempore Nicolai plebani cum rebus magistri Thome patroni 
ecclesie",(G. Miiller, Die ev. Kirche von. S. Regen, 1965, p.l)
Inscripţia se referă la construirea corului şi turnului. Corul avea un zid de închidere-timpan spre vest. 
”.(G. Miiller, Die ev. Kirche von. S. Regen, Sieb. S. Hauskalender, 1965/1)
Biserica are la bază un plan bazilical al goticului timpuriu (Treiber, 1971/181).
Elementele care amintesc de această fază de construcţie sunt sedila (?) dublă şi consolele bolţii 
nervurate din cor, galeria de vest a turnului,boltită consola ornamentată a turnuleţului scării şi cele 
două măşti/ figuri sculptate, reprezentându-i pe ctitori, (aparţinând ancadramentului unei ferestre, 
amplasată la origine în registrul superior al navei centrale, spre sud, ancadrament care astăzi 
împrejmuieşte o piatră comemorativă) (Gustav Miiller, 1965/6).
în jurul anului 1400 se construiesc navele laterale bisericii, cu arcade ogivale. Zidurile înălţate ale 
navei principale poartă şi ele amprentele unei boltiri de factură gotică.
La 1530 se realizează blazoanele de la ferestrele şi uşa sacnstiei. Este vorba de o emblemă heraldică 
ideală, care nu este legată de privilegii juridice. Tot atunci tumul va fi prevăzut cu ferestre de gotic 
târziu şi va fi lărgit. (Kbl. 1888/36, Miiller Gustav, 1965/4)
Pe un pilon al incintei de fortificaţie demolat se putea citi "1555 mila salus bello, pacem te poscimus 
omnes." (Arch. 7/ 170) Biserica gotică va rămâne neschimbată până în 1630.
Pe un lintel al tumului-clopotniţă se găseşte înscris anul 1626. (S.R. Wochenbl. 1913/48)
La 1630 se construieşte pe latura sud a bisericii capela Sf. Laurenţiu. Data se găseşte înscrisă pe 
pilonul mijlociu, deasupra cadranului solar. (Gustav Miiller, 1965/6)
La 1708, 19.IX. un mare incendiu distruge biserica, casa parohială, cetatea bisericească şi tot ce se 
afla în ele. (Arch.3/9) "1708 die 19 September crepusculum pro dolor! imperatum incendium hausit 
Parochiam, Domum Sacerdotalem, Scholam Castellum et in illio Sacras Aedes, Companas, 
Horologium, Organum caeteraque ornamenta Templi, insuper Arcam Capituli una cum Privilegis et 
Libris nonulli uno verbo multa Bonula in Castello reposita in cineras redigebantur" (Reener Gymn. 
Progr. 1890/20) Biserica rămâne neboltită timp de 70 ani. (Teutsch, KV/9, 1858) Nava principală a 
fost acoperită temporar cu tavan de grinzi.
( Vătăşianu/ 117)
La 1717 au fost îndepărtate cele mai grave avarii ale incendiului. Biserica şi tumul au primit acoperiş 
rezistent. (SZ 18/ 1978)
Biserica evanghelică va fi văruită în interior, când se distruge marea inscripţie de pe latura sud. Pentru 
ultima dată se vor aduna enoriaşii în aşteptarea tătarilor, în cetatea bisericească, împrejmuită pe atunci 
cu un şanţ şi un pod dublu rabatabil. (Hellwig, Beitrăge, S.R. Wochenbl. 1914./12)
La 1755 meşterul Samuel Kroner din Reghin toarnă clopotul cel mare, care primeşte următoarea 
inscripţie: "Conosco Christicolas quoties mea lingua movetur. Fac Christum vera cum pietate colas. 
Fusa anno MDCLV Existentibus Pastore Georg Schullero, Consule Michaele Nicolai, Aeditius G. 
Schullero etJ. Hann per Sam Kroner Regn. "(SZ 1980/ 4-8)
La 1770 meşterul Samuel Kroner toarnă clopotul mijliciu, cu următoarea inscripţie: "Laudi deum 
verum. Clerum voco congrego plebem, defunctur plow, . Cor suscito, Festa decoro. Floreant 
Reipublicae pp.s.pg.Regensis G.Schuller pastor, Simon Graeser Consul, Senatores M. Philp, M. 
Loesch, S. Echard, G.Schuller. Aeditui Th. Fritsch, G. Wachner. Anno R.S.MDCCLXX.F.Sam. 
Crotter. "(SZ 1980/4-8)
Contesa M. Katharina Tekeli primeşte loc de veci în biserica evanghelică. Din donaţia de 3000 fi. 
(Gulden) a fiicei acesteia, încă la 1874 se plăteau salariile preoţilor. (G.D. Teutsch, Gen. visitationen 
1925/140)



La 1777 meşterul Hann instalează în biserică o nouă orgă cu 20 registre, în contul căreia primeşte 550 
fi. (Gulden). (S.R. Wochenbl. 1914/17)
La 1778 comunitatea începe cu reconstrucţia bisericii avariate: nava laterală nordică va Fi 
supraînălţată cu două rânduri de galerii. Bolta navei principale se va reface cu boltă plată, cu penetraţii 
(boltă de Boemia, meşter Samuel Sohmettau) Tumul va fi înălţat.(Gust. Miiller, 1965/7-9) La nord- 
estul cetăţii, lângă casa parohială, se construieşte o şcoală. (Arch 3/289)
La 1779 19.XI se sfinţeşte biserică, odată cu noua orgă. (Hellwig, S.R.Wochenbl. P.333)
La 1781 decedează preotul Georgius Schuller, (ales în 1751 ca preot, protopop între 1771-1776, 
candidând în 1777 pentru funcţia de episcop.) Locul de veci îl va primi în biserică ("unter das 
Bulpet")(cronica Sam. Eisen, SZ 1980/4-8) Va fi urmat în funcţia de protopop de preotul din Ideciul 
de Jos/ Niedereidisch, Paul Bogner, ales cu majoritate relativă (66 din 400 voturi) Acesta va fi 
confirmat de către episcop, pentru că i se înmânaseră deja cheile bisericii. (Teutsch, Festschrift 
1922/134)
1787/88: Se construieşte casa parohială evanghelică. Pe o grindă a pivniţei se găseşte inscripţia : 
"funditus erigitur 1787. Aedit. Sam.Gereb, Joh. Wachner." (Hellwig p.357) O tăblie rotundă din casa 
parohială poartă următoarea inscripţie "Domus parohialis ruinosa reparatur sub Inspectionis D.Dan. 
Wachner pastD.Mich. Loesch Wachner edil 1787" (Klima 1967)
La 1803 se construieşte în locul turnului de poartă al cetăţii bisericeşti primăria (Arch. 77170)
La 1806 este înmormântat în biserică preotul Daniel Wachner, fiind ultimul care îşi găseşte locul de 
veci în aceast locaş. (Arch. 3/288)
La 1815 se prăbuşeşte o parte din zidul cetăţii, care se reface. Se demolează întreaga incintă până 
deasupra orificiilor de tragere. (Arch. 3/289)
La 1822 se construieşte în prelungirea primăriei şcoala de băieţi, cu 4 săli de clasă. Clădirea a trebuit 
demolată după incendiul din 1848. (Arch. 3/289)
La 1832 se construieşte pe latura sud a incintei bisericeşti o şcoală de fete, având 2 săli de clasă şi 2 
locuinţe pentru dascăli. (Pr. gimn. 1895/16)
La 1835 breslele resimt concurenţa pieţii exterioare, fapt pentru care mulţi meşteşugari se reprofilează 
pe producţie de spirtoase şi negoţ. (Arch. 3/305)
La 1848, 2X1., aşezarea este prădată şi biserica evanghelică este incendiată. Despre stricăciunile 
suferite şi despre reparaţiile survenite aminteşte textul inscripţiei pe vestul capelei din sud:

"O rem publicam infortmatam!
Anno 1848 calendis Novembris non solum 97 civium urbanorum saxo Regeniensium domicila venim 
etiam aedes sacri cum altari organo sugestii baptizterio subseliisque nec nun alta turris cum 4 
campanis et horologio praeterea domus parochialis utrimque denique pueronm schola et sedes 
praeceptorum scholatium bello cmento per nobilium expeditionem ab Augustissima caesareo regio 
domo austriaca datam suis populis constitutionem reffragantium solicitatos cohortes flamma 
ferroque devastantur. Anno autem 1851 deo adjuvante magnis expensis reperentur." (Klima 1967)

La 1855 se inaugurează noua orgă, pentru care senatorul Michael Schuller a donat 6000 fl. (Arch. 
50/530) Orga este opera lui Carl Schneider din Braşov şi are 2 manuale, 1 pedal şi 20 registre. 
(Beitrăge 1870/244)
In jurul anului 1930 se întreprind măsuri de restaurare, se dezvelesc pietre fasonate, înglobate în 
zidărie.
La 1857 se demolează incinta bisericii. (Arch. 7/170)
La 1858 Fr. Pokhatz înalţă noul altar, donat de Joh. Bertleff (Inscripţie predelă).(Klima 1967) 
în jurul anului 1930 se întreprind lucrări de restaurare şi se decoperă în zidărie câteva pietre 
fasonate, mărturii ale fazelor de construcţie timpurii, (ts Miiller)
1959/61 se vor executa ample lucrări de consolidare şi de restaurare, (ts Miiller, proiect CS)
1979 se vor întreprinde reparaţii de către comunitate, se va zugrăvi interiorul, după un proiect de 
culoare al arh dr. Fabini. (Kbl. 1979/9)



Biserica evanghelică REGHIN, jud. Mureş
Revizuirea şi corectarea sistemului de evacuare a apelor meteorice

Sistemul de evacuare a apelor meteorice al bisericii prezintă unele carenţe, atât sub aspectul 
uzurii, cât şi sub cel al dimensionării.

Descrierea situaţiei actuale

Clădirea bisericii, alcătuită din mai multe volume adosate, necesită un sistem de evacuare a 
apelor meteorice de o complexitate mai ridicată (a se vedea planşa APE):

învelitoarea de tablă a turnului de vest, cu cele 4 turnuleţe înglobate se află în stare bună. 
Apele meteorice aferente suprafeţei turnului se scurg la picătură în lungul streşinii, cantitatea lor 
aclăugându-se (în proporţie de 1/3) la cea aferentă fiecăreia din cele 2 suprafeţe inclinate ale 
învelitorii navei principale.
In partea de sud, numărul şi gabaritul jgheaburilor şi burlanelor sunt acoperitoare, 
(confirmate prin calcul); nu se observă infiltraţii, decât cele datorate stricăciunilor survenite din 
uzură.
Evacuarea apei aferente suprafeţei capelei se face împreună cu cea a corului, jgheaburile 
fiind în prelungire, la aceeaşi cotă. Piesele de tablă şi aliniamentul de cornişă prezintă 
stricăciuni, dar acestea se datorează uzurii şi nu dimensionării necorespunzătoare.

în partea de nord, apele de pe învelitoarea navei principale se scurg la picătură în lungul 
cornişei, producând infiltraţii vizibile pe bolţile navei laterale nordice, în zone de mare cumul, 
respectiv în zona deasupra lucarnei, unde căpriorii alăturaţi acesteia au cedat. Lucarna simplă, 
prezentă în această parte, are reborduri mult prea joase pentru cumulul de apă sau zăpadă 
aferent acestei învelitori. Infiltraţiile survenite din prezenţa acesteia au pricinuit atât infiltraţii 
grave la boltă, cât şi stricăciuni la cosoroabă şi căpriori. Infiltraţiile bolţilor arată de asemenea 
insuficienţa de evacuare a jgheabului navei laterale nordice. Aceste jgheaburi de secţiune 
triunghiulară sunt ridicate peste linia de scurgere a pantei învelitorii, permiţând surplusului 
de apă pluvială, peste capacitatea jgheabului, să se infiltreze în zidărie. Pe timp de iarnă, 
jgheabul, care a fost ridicat prin micşorarea inadmisibilă a pantei, reţine odată cu ţiglele 
dislocate şi zăpada pe aliniamentul zidăriei, producându-se infiltraţii.
Insuficienţa constatată, ca număr şi gabarit, atât a jgheaburilor cât şi a burlanelor, se reflectă 
corespunzător şi în calcul.

Soluţionare:

In partea de sud şi în cea de est se vor păstra datele sistemului de evacuare, înlocuindu-se 
doar jgheaburile şi burlanele existente cu altele de acelaşi gabarit, din cupru.

Pentru partea de nord se impune înfiinţarea unui aliniament de jgheab în lungul navei 
centrale, cu pantele jgheabului orientate spre 2 scurgeri, ale căror debite să fie preluate la 
nivelul jgheaburilor navei laterale de către 2 burlane.
Pe aliniamentul de cornişă al navei nordice se va schimba tipul de jgheab, şi se va corecta 
panta de scurgere în partea inferioară a acoperişului.



Jgheaburile navelor vor fi clin cupru, cu profil semicircular. Pentru nava principală se 
recomandă dispozitive parazăpadă, pentru protejarea învelitorii navelor laterale de stricăciunile 
provocate prin căderea atât a zăpezii cât şi a ţiglelor dislocate.
Se propune protecţia cu şorţ de tablă a coronamentului zidului longitudinal al navei laterale 
nordice, precum şi cea a aliniamentelor timpanului vestic.

Cartarea sistemului de evacuare existent (plan acoperiş APE) şi propus (plan acoperiş APP) este 
completată cu lista necesarului de materiale în vederea înlocuirii, respectiv extinderii sistemului.

Lista de materiale

Jgheaburi:
faţadă simbol secţiune lungime cota simbol burlan
sud a dl4 15.00 14.75 U
sud b dl4 5.50 14.75 2
sud c dl4 7.50 6.80 3
sud d dl 2 4.00 5.20 4
sud e dl4 10.60 10.05 5
sud f dl4 10.00 10.05 5,6
sud __g dl4 10.60 10.05 6
est h dl4 7.50 10.05 7
est i dl4 3.50 10.05 7
est dl4 4.00 10.05 8
est k dl4 3.50 10.05 8
est 1 dl4 7.50 10.05 8
nord m dl2 6.00 5.00 9
nord n dl4 4.00 10.05 10
nord 0 dl4 16.50 10.05 13
nord P dl2 3.50 6.20 11
nord _g_______ dl2 3.50 6.20 12
nord r dl4 20.5 14.75 14

Burlane:
faţadă simbol secţiune lungime cota simbol jgheab
sud 1 dl2.5 5.30 14.75+9.45 a
sud 2 dl 2.5 0.85 oOS

Ar-H a,b
sud 3 dl2.5 6.80 6.80+0.00 c
sud 4 dlO 5.20 5.20+0.00 d
sud 5 dl 2.5 10.05 10.05+0.00 e,f
sud 6 dl2.5 10.05 10.05+0.00 f,R.
est 7 dlO 10.05 10.05+0.00 h,i
est 8 dlO 10.05 10.05+0.00 U
nord 9 dlO 5.00 5.00+0.00 m
nord 10 dl2.5 10.05 10.05+0.00 n,o
nord 13 dl 2.5 10.05 10.05+0.00 0
nord 11 dlO 6.20 6.20+0.00 p
nord 12 dlO 6.20 6.20+0.00 9L
nord 14 dl 2.5 0.95 14.75+13.80 r
nord 14 dl 2.5 0.95 14.75+13.80 r



sorţ tablă:
faţada zona impact lungime lăţ. mat. cota poziţie
nord aliniamente oriz. 140 0.50 orizont:)
vest timpan 12x1.7 = 20.4 1.00 înclinat
sud nava lat. sud /capelă 17x1.7 = 28.9 0.50 înclinat
est nava pr./ cor 8.8x1.7= 14.96 0.50 înclinat
est nava lat. nord / sacristie 5x1.7 = 8.5 0.50 înclinat
est nava princ. / turn 8+4.6x1.7=15.82 0.50 înclinat
est nava pr., sacrist (5.5+9)1.7= 24.65 0.50 înclinat

140:4+20.4:2 +113.23:4=

consum tablă 0.7 2mxlm 35+10+29= 74buc

vazoane dl4-dl2.5: 15 buc;
(dl5-dl2: llbuc, dl2-dl0.5: 4buc)

piese capăt jgheab dl4: 9 dr, 9stg;
td 15: 5dr, 5stg; dl2: 4dr. 4stg)

coturi jgheab d 14 90°: 3buc, 135°: 4buc,

coturi burlane dl2.5: 135°52buc
(d 15/135°: 36 buc. dl2/ 135°: 16 buc)

cârlige jgheaburi dl4: 200buc (dl5: 180buc, dl2: 25buc)

ancore burlane dl2.5: 70buc (dl2.5: 50buc, dl0.5: 20buc)

cuie cupru 4.2x65 4kg - 125buc/kg



Tinichigerie: material tablă cupru existent

Biserica Evanghelică Reghin
Montat sistem evacuarea apelor pluviale

Jgheaburi (123m dl5+17m dl2) 140ml
burlane (75m dl2.5+27m dl0.5) I02ml
vazoane 15buc
coturi jgheab 3buc
coluri burlane 71 buc
piese capăt jgheab 18buc
piese legătură burlan 63buc
cârlige jgheab 210buc
ancore burlan 70buc
şorţuri (oriz) 0.5m lăţime 153ml
şorţ înclinat 0.5m 55m
atic înclinat lăţ. tablă lm 29m
(contraforturi: lăţ. tablă lm 22m) separat
tabacheră (achiziţionat, montat) 
reparaţie şarpantă (deviz separat)

lbuc

Sibiu, 20 apr. 1999

întocmit arh. H. Konig



Asociaţia Comunităţii D 91541 Rothenburg, 22.03.1999
Reghin Wemitzerstr. 29

Tel. 09861/2105 
FAX 09861/934633

Lista materialelor de construcţie

expediate pentru repunerea în funcţiune a sistemului de evacuare a apelor pluviale al Bisericii 
Evanghelice C.A. din Reghin

cantitate material croi preţ unitar valoare

130m jgheaburi 40 13,25 1.722,50
20m jgheaburi 33 7,95 159,00
40 buc burlane la 2,00m 120 14,90 576,00
14 buc burlane la 2,00m 100 8,30 162,20
180 buc ancore jgheab acop. Cu 40 4,15 747,00
30 buc ancore jgheab acop. Cu 33 2.15 64,50
50 buc ancore burlan 120 3,65 182,50
20buc ancore burlan 100 2.40 48,00
13 buc ştuţ vazon 40/120 23,70 308,10
4 buc ştuţ vazon 33/100 9,50 38,00
3 buc colţar jgheab 40/90 35,00 105,00
51 buc cot burlan 72/120 16,10 821,10
20 buc cot burlan 72/100 6,90 138,00
10 buc piesă capăt jgheab 40 2,20 22,00
8 buc piesă capăt jgheab 33 1,20 9,60
8 buc garnitură burlan 120/150 4,90 39,20
4 buc garnitură burlan 100/110 3,50 14,00
11 buc sită-coş vazon 120 8,50 93,50
4 buc sită-coş vazon 100 7,50 30,00
10 kg cuie jgheab 42/80 3,95 39,50
5 kg ştifturi montaj 2,5/28 9,50 47,50
5 role tablă Cu 0,7/1000 la 30m 150 mp 27,83 4174,50
1 buc fereastră tabacheră 40x60 230.00

Total DM 9.771,70

TVA 1.563,48

Total general 11.563,48



Biserica Evanghelică Reghin, jud. Mureş 
Reparaţii şarpantă colaterala nordică

Deviz manoperă

1. Desfacere ţiglă (solzi)
HOmpx 65001ei /mp 715.000

2. Desfacere şipci
750m x 1350 lei/m 1.012.500

3. Desfacere căpriori
75ml x 2850 lei/ml 213.750

4. Demontare grinzi
0.7mc x 786501ei /mc 55.055

5. Montare grinzi
0.7mc x 253.500 lei/mc 177.450

6. Montare căpriori
75ml x 10.650 lei/ml 798.750

7. Montare şipci
750m x 2995 lei/m 2.246.250

8. Montare ţigle
llOmp 19.750 lei/mp 2.172.500

9. Montare tablă zincată
22ml x 12.500 lei/ml 275.000

10. Montare-demontare schelă
lOOmpx 7500 lei/mp 750.000

TOT Al. I 8.416.255
Cheltuieli indirecte 15% 1.262.438
Beneficiu 10 % 967.869
TOTAL fi 10.646.562
TVA 22 % 2.342.244

TOTAL GENERAL 12.988.806

Necesar materiale

grinzi 13x15x 500 6 buc
grinzi 15x20x 400 3 buc
căpriori 12xl5x 500 15 buc
laţuri 3x5x (!) 200 m

Sibiu, sept. 1998

Ing. Oprean. Ion 

Verificat arh. H. Konig



Biserica Evanghelică din REGHIN, iud. Mureş 
Scurt istoric al aşezării

Prima atestare documentară a localităţii are loc cu ocazia descrierii hotarului, la atribuirea ţinutului 
Zeplak de către regele Andrei n, în 1228, (...<?/ ibi transit imam magnam viam, que ducit ad Szeplak 
usque ad Regim..."), din care reiese că Reghinul era proprietatea magistrului Dyonisius. ( "...ad 
sinistram jacet magistri Dyonisii terra"). (Ub. I 56-48)
1241/42 se va resimţi şi în acest ţinut pârjolul tătar: au fost devastate 4 capele (Sf./Hl. Susanne, 
Pankratius, Laurentius, Severinus) Capela Sf. Susana se presupune a fi fost în locul actualei biserici 
reformate din Reghinul unguresc, cea a Sf. Pancratius în locul casei măcelarului Joseph, capela Sf. 
Laurentiu în actualul cimitir evanghelic, iar capela Sf. Sever la "Năchsthălt," mai sus de "Kont."
Pe vremea celor 4 târguri-iarmaroc, de zilele de hram ale acestor sfinţi (19 feb., 12 mai, 10 aug, 8 
ian.), se laceau pelerinaje pe dealul calvarului "în Kont". (Rosier, Arch. 7/246) 
în 1285 se registrează o nouă trecere a tătarilor, (apariţia de toponime: înălţimea "Tutterturech" 
deasupra locului "an der Katzenkaul") (Rosier, Arch. 7/246)
Data 1321, înscrisă deasupra ferestrei sacristiei, marchează începerea construirii corului bisericii 
(Siebenburger Zeitung 20/1974)
1330: Se construieşte din fondurile magistrului Thomas, în posesiunea acestuia, în vremea plebanului 
Nikolaus biserica Sf. Marii. 1332 apare într-o listă de impozit papal decanatul/ protopopiatul Reghin, 
aparţinând arhidiaconatului Ozd, în cadrul episcopatului Alba Iuliei. (Mon. Yat. I./93, 104, 109, 130, 
138)
La 1351 este pomenit "Thomas, fiul lui Dionysius de Luchuch," din familia nobiliară Banffy de 
Losoncz /Lucenec (SK). Se menţionează că este numit "de Luchuch et de Regen. "în 1355 este 
pomenit "Stephanus filius Thome de Regen" (Codex Dipl. Hung. Andeyaensis V. S.513/311, VI. 
S. 363/229)
în sec. al XIV-lea, posesorii aşezărilor din jurul Reghinului sunt membri ai familiei Tomaj-Losoncz. 
(Csaliner Robert, Kbl. 1908/35)
La 1356 este pomenită ca posesiune a magistrului Thomas împreună cu "villa Regen," aşezarea 
Benktelke, dispărută. Hotarul ei, de care aminteşte toponimul "Birkert," a fost înglobat în cel al 
Reghinului. (Hellwig S.R. Wochenblatt 1913, 6)
în 1361 se consemnează faptul că negustorii din Cluj călătoresc la Bistriţa, Reghin /"Regun," 
Teaca/"Teke, "şi Tg. Mureş, fapt din care rezultă că aceste aşezări aveau la acea dată dreptul de a ţine 
târguri anuale. (Ub. 11-788-195, G.Nuflbăcher, Neuer Weg 25.7.1970)
La 1380 sunt numiţi drept posesori ai Reghinului (Regun) magistrii Dionisius, fiul lui Thomas şi 
Ladislaus şi Georg fiii lui Stefan. Ei predau posesiunea "Apaty", din comitatul Turda, mănăstirii 
Cluj-Mănăştur/ Kolosmonostor, după dispoziţia testamentară (spre liniştea sufletului) a bunicului 
Thomas, fiul lui Dionysius. (Ub.IL, 1137/ 535)
La 1384, Ladislau de Losoncz, posesorul Reghinului, se află în calitate de ambasador al Elisabetei, 
regina Ungariei, la Roma, cu sprijinul căreia propune papei înfiinţarea unui priorat augustin la 
Reghin. (în a sa "villa Regen" s-ar găsi o biserică parohială cu hram de Sf. Marie şi o capelă a Sf. 
Gheorghe. Losoncz propune ca biserica parohială, cu turn, clopot şi cimitir să fie predate prioratului, 
pentru care el ar intenţiona să construiască sediul, cu locuinţa priorului şi loc pt min. 6 călugări. 
Capela Sf. Gheorghe să primească rangul bisericii parohiale, partonajul să fie trecut asupra capelei Sf. 
Gheorghe, iar parohul (Pleban) bisericii parohiale să fie numit de către Ladislau şi urmaşii săi. (Ub. 
fl-1169-563)
Această dorinţă nu a fost îndeplinită. La Reghin nu a existat niciodată o mănăstire augustină. 
Fundaţiile bisericii romanice, descoperite în 1851 prin săpătură în piaţa din Reghin, sunt vestigiile 
capelei Sf. Gheorghe. (Czoppelt Helmut, MutmaBungen tiber Săchsisch Reen, SV. 1970, 283)
Ladislau de Losoncz, ajuns mai târziu ban al Croaţiei (Kbl. 1908/36), solicită papei eliberarea 
Reghinului, ajuns sub interdict pentru neplata zeciuielii. (Ub.II-1169-563)
La 1403 se pomeneşte decanatul Reghin, sub denumirea de "Pluuia" (Ub. IU-1485-291)
La 1405 locuitorii primesc dreptul de spadă.(Arch. 8/1867/120)



Pe la 1410 se introduce sigiliul, care arată o goarnă, prinsă de sfoară. (Arch. 7/ 215)
La 1420 papa Martin V conferă preotului Georg Ladislai ("presbytero plebano de Regeri') o 
indulgenţă, care se referea la toate obligaţiile. (Ub. IV-1877-121)
La 1427, Reghinul are condiţia de târg ("oppidum Regeri') (Ub.IV.2021-32)
1435-1453 se registrează controverse de proprietate, legate de persoana lui Stephan de Losoncz, 
fratele lui Ladislau. Este agresat preotul Andreas, numit de Ladislau. în 1444, Antonius, vicarul 
general al episcopiei Alba Iul ia, în acelaşi titnp preot al Sibiului, ordonă înlăturarea lui Bartholomăus 
de Bonthida /GroBendorf/ Bonţi da, care usurpase parohia Reghin, dată lui Andreas. (Ub. V-2473-125, 
126)
în 1451 papa Nicolaus V ordonă episcopului de Oradea, abatelui mănăstirii Cluj-Mănăştur şi 
protopopului Sibiului de a clarifica dreptul de numire a preotului Reghinului. Papa îl va recunoaşte pe 
Petrus de Pancota, propus de Albert de Losoncz. Episcopul de Alba îl excomunică pe Stephan de 
Losoncz. Favoritul acestuia din urmă, Nikolaus de Bonthida /GroBendorf/ Bonţida, va ocupa parohia. 
(Ub. V-2742-320)
Papa Nicolaus V ordonă arhiepiscopului de Strigoniu, episcopului de Eger şi abatelui de Cluj- 
Mănăştur/Kolozsmonostor de a hotărî între preotul Petrus Pauli de Pankota/ Pâncota, susţinut de 
Albert de Losoncz, şi Nicolaus de Bonthida, care, certificat de decanatul Sibiului, se va impune. 
(Ub.V-2880-422). Va fi anulată excomunicarea lui Stephan de Losoncz şi a favoritului său. (Ub.V- 
2871-417)
Venitul anual al preotului se estimase la 170 fl.(SZ 12/1975)
în 1455 Iancu de Hunedoara emite documente în "Regen".(Szabo Karoly, Sz. okleveltar 1/169) 
în 1460 aflăm că instanţa de apel a Reghinului este Judecătoria din Bistriţa. Aflăm de existenţa unui 
rector de şcoală, ceea ce presupune un învăţământ mai evoluat.
La 1484 regele Matei Corvin scuteşte pe locuitorii Bistriţei de vămile din Bonţida, Buza, Reghin şi 
Tg. Mureş.
La 1494 Matei Corvin reeditează în consens cu patronii localităţii ("in consensu Dominorum quoque 
Patronorum" Johann, Michael, Franz şi Stephan "Banffi de Losontz") privilegiile, ale căror 
documente fuseseră furate din casa primarului ("e domo consulis"). Privilegiile înnoite vor fi date 
locuitorilor ("dvibus Regeniensibus"). (Arch. 8 /1867-120)
La 1501 este vorba de "castmmRegen. "(Arch. 7 -168)
La 1509 este numit primând Blasius Kym, care este iobag al lui Andreas Banffi de Losoncz. (SZ 
1975 /20).
La 1517 Augustin Stern din Reghin este imatriculat la Universitatea din Viena. (SZ 1975 /20)
La 1532 se documentează la mănăstirea Kolozsmonostor punerea Reghinul în stăpânirea lui Georgius 
Fazakas, la ordinul regelui loan Zapolya. (S. Reener Wochenblatt 1913/14)
La 1551 se documentează în cadrul breslei pielarilor, că preotul Josephus Kimpius (Kemp, Kympf, 
Kim) a introdus "învăţătura cea dreaptă a Evangheliei" (Reforma). (SZ 12/1976)
La 1554 împăratul Ferdinand confirmă privilegiile Reghinului, date de Matei Corvin. (Confirmatio 
privilegiorum oppidi Rhegheni") Acestea nu vor fi luate în seamă de comitatul Turdei.(SZ 1980-20-9) 
La 1562 aşezarea, în speţă iobagii saşi, suferă de pe urma revoltei secuilor. (M. Milles, Wurgengel 
P.88)
La 1563, când se reînnoiesc impozitele, din capitlu făceau parte Reghin, Batoş/ Botsch, / Ideciul de 
Jos/ Nieder-Eidisch, Ideciu de Sus/ Ober-Eidisch, Petelea/ Birk, Dedrad/ Deutsch-Zepling, Suseni/ 
Prănzdorf şi Şieu/ "Oberschogen." Preotul Reghinului primea cei 9 fl. (Gulden) de până atunci şi încă 
6 "aureos," cu obligaţia de a ţine doi predicatori şi un dascăl. (Teutsch G.D., Ub. 1-184)
Dintr-o dispoziţie testamentară a preotului Antonias Schwarz aflăm de existenţa unei mănăstiri de 
maici. (Arch. 1/365)
La 1583 preoţii capitlului, în frunte cu cel al Reghinului, Joseph Kimp, depun plângere la principele 
Sigismund Bathori din cauza agresării drepturilor de către nobilime. Principele va emite scrisori, în 
special către prefectul cetăţii "Wecs" /Brâncoveneşti şi nobilimea din Suseni/ Prănzdorf în apărarea 
lor. (G.D. Teutsch, Ub. 1-128-230)



La 1590 se naşte ca Fiu al primarului Leonhard Frank la Reghin Valentin Frank, primar al provinciei 
Sibiului între 1639-1644 şi jude regal al Sibiului între 1645-16489. (SZ 1977-4-5)
La 1601, 25 XII., se vor înfrunta trupele ungaro-turco-tătărăşti ale principelui Bathori cu mercenari ai 
generalului Basta, reprezentantul Habsburgilor. Trupele lui Basta, învinse, se retrag şi incendiază 
aşezarea, care fusese traversată de ambele trupe. (Keintzel Schon Fr., Vjschr. 1934/209) Dintr-un 
document reiese că în 1606 a fost cucerită cetatea. Se rescriu "articolele," pierdute cu ocazia luptelor. 
(Reener Wochenblatt 1913 /48)
La 1625 principele Gabriel Bethlen, la cererea primarului ("magister civium") Thomas Sporer şi 
judelui Michael Szabo, confirmă drepturile şi libertăţile Reghinului, atestate în 1597 de Sigismund 
Bathori. (Hellwig,R. Wochenbl. 1913/19)
La 1638,13.m., (Florii), localitarea este devastată de un incendiu, 64 de case arzând complet. (Arch. 
3/9)
La 1661, Dieta adunată la Reghin îl alege pe Johann Kemeny ca principe la Transilvaniei. (SZ 
8/1977)
Din 1666 datează o descriere a Reghinului, şi notaţia de a fi fost colonie romană (SZ 16/1978, Joh. 
Troster, Das Alt-und Neu-Teutsche Dacia, P. 416)
In see. XVH se rescriu articolele mai multor bresle.
La 1685 se înfiinţează matricolele bisericeşti, care se vor pierde în 1848. Din ele s-au făcut extrase de 
către Joseph Haltrich. ( SZ 16/ 1978)
La începutul sec. XVIII se consemnează o intensă activitate a breslelor.
La 1744, împotriva voinţei preotului, un enoriaş evanghelic învinovăţit de vrăjitorie este ars pe mg; 
este ultima judecată de acest fel. (Arch. 50/ 524)
La 1745 str. Morii este cuprinsă de un incendiu; arde toată strada, până la moară. La şcoala de fete se 
iese pe ferestre. (Arch. 3/ 9)
La 1751 se acordă târgului "Szasz Regen" dreptul de a ţine trei târguri anuale.(Col. E. Friedenfels, 
lada 19/nr.64)
La 1754, 20 de locuitori mai aveau de dat zeciuiala baronului Banffy din "Beresztelke”/Breaza BV. 
(Hellwig, p.275)
La 1755 gubemiul ordonă alcătuirea unei conduceri din 20 de membri ('\nginti viratus'). (Beitrăge 
1890/217)
Pe la 1757 locuitorii mai sunt în majoritate ţărani. (Arch. 3/313)
La 1762 gubemiul legiferează libertatea juridică a Reghinului faţă de comitat (Turda). Dependenţa 
rămâne numai în plan politic. (Arch. 3/321)
La 1763 consiliul de stat al Vienei se preocupă cu alegerea primarului Reghinului. Candidatul catolic 
Joseph Kraus a obţinut 20 de votuiri (cel protestant 12) şi este aprobat de împărăteasa Maria Tereza. 
(Documentele Consiliului 1763-3076)
La 1765 comunitatea evanghelică avea 1528 enoriaşi (705 capi de familie, 764 copii, 52 tineri, 3 
preoţi, 4 dascăli). (Anuar statist. 3/IX)
La 1767 (VII) un incendiu izbucnit în piaţa principală cuprinde două laturi ale acesteia. Curând după 
acesta se vor reconstrui casele fronturilor. (Arch. 3/9)
La 1773 împăratul Iosif II popăsuieşte în casa doctorului Schuller.(cronica Samuel Eisen, meşter 
tâmplar, SZ 1979/18.10)
La 1777, Thomas Fritsch înfiinţează un fond de 120 fi pentru orfani. Din acesta se construieşte o casă 
de lemn pentru bătrâni. Aceasta arde în 1848. (Kbl. 1912/447)
La 1778 preotul catolic Michael Dobai revendică zeciuiala grecilor uniţi, românilor uniţi şi a 
reformaţilor. Până atunci preotul evanghelic, în baza convenţiilor, plătea partea din decimă, adunată de 
la toţi locuitorii către episcopia Alba Iiuliei. Preotul Georg Schuller caută protecţia gubemiului. (SZ 
1980/4-8)
La 1780 se înfiinţează o farmacie (SZ 1980/11-9)
La 1781 este încheie construirea bisericii catolice. Magistratura înfiinţează 11 pietre de demarcaţie 
între târgul Reghin şi Reghinul unguresc. (Hellwig, p. 340)



La 1781 contele Michael Tekeli aduce modificări constructive morii orăşeneşti superioare, care este 
proprietatea sa. (Hellwig, p.343)
La 1782 catolicii îşi construiesc în josul bisericii o şcoală, angajându-şi dascăl. (Hellwig, p.347)
La 1786 împăratul Iosif II vizitează penitenciarul comitatului şi este consternat de libertăţile care se 
acordă prizonierilor nobili (contesa Foldvary n. Bethlen şi contele Franz Lazar, care se aflau acolo în 
detenţie preventivă. (SZ 1979/18-10)
La 1790 primarul, sfatul şi comunitatea din Reghin înaintează comitelui Michael v. Brukenthal şi 
Universităţii Săseşti cererea ca târgul să fie unificat cu pământul crăiesc, document din care reiese 
condiţia economică şi juridică a Reghinului. Se propune plata unei sume pentru eliberarea de 
vasalităţile păstrate faţă de nobili şi scoaterea din jurisdicţia comitatului Turda. (Document al Univ. 
Săs. 62/1790) Magistratul Bistriţei propune aceloraşi instanţe temporizarea procedurii până la 
eliberarea Reghinului de "Census St, Georgii" pentru cele 144 sesii deţinute de nobili. (Doc. Univ. 
Săs. 48/ 1790) La 1791 Universitatea Săsească formulează un răspuns, care propune unificarea îndată 
ce Reghinul s-ar fi descărcat de obligaţiile spre nobili. (Protocol U.S. 48/1791)
La 1792 se înfiinţează învăţământul obligatoriu de la vârsta de 7 la cea de 14 ani, cu examinări înainte 
de Paşti şi de Sf. Mihail. Nerespectarea se pedepseşte cu amenzi şi cu privarea de Sfintele Taine. (...) 
(Progr. gimn. Sebeş 1895/5-8)
La 1793 Reghinul pierde dreptul de spadă, care va fi reinstaurat prin reconfirmare de către împăratul 
Francisc I în 1801. (SZ 1980/20-9)
La 1794 preotul Daniel Vachner oficiază prima confirmare, cu 58 confimanzi (Hellwig, p. 374)
La 1804 dreptul de proprietate asupra Reghinului se află la conţii Banffy, care primesc în schimb un 
"Censum inquilinatus." Viaţa tâlcului se desfăşoară în rest ca cea a celor pe pământ crăiesc. 
(Lebrecht, Erdbeschreibung 1804, p.67)
La 1806, pedeapsa pentru omucidere săvârşită de membrii comunităţii era execuţia în piaţă: vinovaţii 
sunt decapitaţi şi traşi în roată. Până la 1848 magistratura plăteşte un călău.(SZ 1980/20-10)
La 1809 comunitatea cumpără pentru 50000 fl (Gulden) moara familiei conţilor Tekeli. Marea sumă 
se adună din vânzarea de parcele din pământul obştei, care până atunci se redistribuia periodic, către 
persoane particulare. (Arch. 3/300)
La 1810, XL» se construieşte în "Urbangasse" o biserică greco-catolică. (SZ 1980/18-9)
La 1823, în cadrul învăţământului exista o clasă "latină," condusă de rectorul şcolii, şi una germană, 
condusă de conrector. (Progr. gimn. 1895/14)
La 1831 este consemnată o epidemie de holeră. (Beitrăge 1870/68)
La 1835 se înfiinţează o şcoală greco-catolică, având o singură clasă. (S.R.Wochenbl. 1921/21)
La 1836, la cererea obştii, se începe predarea limbii maghiare la şcoli, primul dascăl numit fiind L. 
Thellmann. (Arch. 50/527)
în acelaşi an, o nouă epidemie de holeră face multe victime omeneşti. (Beitrăge 1870/68)
La 1839 se sfinţeşte casa de rugăciune a reformaţilor. (Arch.3/290)
(La 1840 sunt îregistrate următoarele clase de învăţământ: I. cl. băieţi =a clopotarilor, II. cl de băieţi = 
a cantorilor, HI.cl. maghiară, TV. cl conrectoruiui, V. cl rectorului, VI. cl.2 a clopotarilor, VA. cl de 
fete, VIU. cl. 2 de fete). (Pr. gimn. 1895/16)
La 1844, are loc ultima slujbă de Crăciun la miezul nopţii. Odată cu ea încetează şi manifestarea 
obiceiurilor breslelor. (S.R. Wochenbl. 1921/19)
La 1846 se înfiinţează asociaţia cititorilor (S.R.W. 1921/19)
Până la 1848, piaţa centrală fusese ocupată cu diverse: cântarul orăşenesc, standuri ale olarilor, 
pielarilor, cismarilor, dogarilor, casa bărbierilor, standuri pt precupeţe, măcelari şi casa maiorului, cu 
grădină şi grajduri. Gunoiul se vărsa în monnane pe străzile rareori pavate. (Haltrich, Arch 37289)
La 1848 se înfiinţează Apărarea cetăţenească, multietnică, sub conducerea lui Thomas Fritsch. îşi 
atribuie şi un drapel, cu stema Transilvaniei, pe partea opusă având culorile negru/roşu/auriu, cu 
panglici roşu/alb/verde. (SZ 1981/19.20-8)
Se desfăşoară lupte între trupele revoluţionare secuieşti şi cele austro-ungare, care aduc mari daune 
oraşului. (2-4. XI. Vor arde 397 case particulare, primăria, biserica evanghelică, turnul, casele 
predicatorilor, casa parohială, casa rectorului, conrectoruiui, cantorului, şcoala normală catolică, casa



maiorului, casa gardienilor, podul (Temelzbrucke), închisoarea comitatului, fabrica de bere şi spitalul 
militar. Daunele se estimaseră la 1.582.858 fi. Doar partea inferioară a aşezării, str. Aleii, rămâne 
intactă. (SZ 1982/5-8)
Trupele revoluţionare care se îndreptaseră spre Tg. Mureş fuseseră învinse de cele imperiale, în frunte 
cu amiralul It. Gedeon (SZ 1982/5-8) Locuitorii satelor maghiare vecine participă la prădarea oraşului 
de către trupele revoluţionare. (Vjschr. 1936776)
în 1849, după noi prădări de către trupele de răzvrătiţi, mai mulţi locuitori se refugiază; cei sinistraţi 
locuiesc câte 4-5 familii în casele rămase. (Nebengasse) Se reia anevoios învăţământul. (Pr gimn. 
1895/18-20)
La 1850 se găsesc în Reghin 954 de case. Cei 4881 locuitori (2303 bărb., 2578 fem.), după 
naţionalitate se împart astfel: 2871 saşi, 893 români, 865 maghiari, 165 germani, 51 evrei, 9 ţigani, 8 
boemieni, 7 armeni, 6 moravieni, 4 galicieni, 1 tirolez, 1 croat. După confesiune se disting 2804 
evanghelici, 873 gr.-catolici, 683 rom.-catolici, 470 reformaţi, 51 mozaici. Din populaţia existentă, 10 
sunt arendaşi, 61 militari, 34 meşteşugari voiajori şi 35 studenţi. La locuitorii băştinaşi se adaugă 654 
slugi. (Arch.3/329)
La 1851, comunitatea evreilor îşi amenajează o casă de rugăciune. (Arch.3/290)
La 1853 se registrează suprafeţele agricole, cele obşteşti şi cele private; (v. Klima şi Arch. 3/54) 
în acelaşi an se înfiinţează o societate a plutaşilor. (Beitrăge 1870/107)
Toate clădirile mai recente decât 1848 au înfăţişare orăşenească. Acoperişurile cu şindrilă mai sunt 
majoritare; începând cu 1851 apar şi acoperişuri de tablă. (Arch. 3/284) Agricultura deţine pondere tot 
mai mică, devine ocupaţie secundară (evoluţie favorizată de grindina din 1853 şi 1856). (Arch. 3/303)
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1. Biserica Evanghelică din Reghin, vedere din sud-vest
2. Paramenlul faţadei de vest a lumuiui, cu bose de colţ şi zone de piatră aparentă
3. Vedere sud a turnului: cornişa deteriorată periclitează învelitoarea navelor
4. Goluri modificate în registrul superior al navei principale / Sistemul de evacuarea 

apelor şi învelitoarea deteriorată



t

c

5. Porticul adosat faţadei sud, jgheaburi şi burlane deteriorate
6. Capela Sf. Laurenţiu (1630) /Jgheaburi şi burlane corodate
7. Coiul cu terestre de gotic târziu/ evacuarea apelor meteorice necanalizată
X. Sacristia arlosată corului OfllimKarîi m^iKnrilnr



9. Vedere din nord a corului, sacristiei
10. înveliloarea navei nordice, jgheab de secţiune ineficientă, exfolieri de ţiglă
11. Capela SI'. Laurenţiu (1630) şi porticul sudic (sec. XVIII)
12. Profil de soclu din piatră, acoperit cu mortar de ciment/ 

burlan corodat pe faţa sudică a capelei



c

(

13. Ancadramentul gotic şi timpanul portalului de vest: urme de intemperii
14. Faţada nord a turnului: prelingeri de ape meteorice de la solbancul ferestrei
15. Vedere a navelor şi a prolicului nordic / insuficienţa sist. de evacuare a apelor
16. Zona nord-vest: ancadrament de fereastră gotică strămutat în această travee / 

insuficienţa jgheaburilor şi burlanelor pe partea de nord



17. Portalul de vest: frizul capitelurilor, consolele sculpturilor de timpan
18. Ancadramentul portalului sud: tranziţia spre Renaştere
19. Fereastră a turnului, obturată odată cu înălţarea navelor
20. Consola casei scării turnului (situată sub galeria de vest)



(

21. Ancadramentul fereastră cu capiteluri figurative, strămutat din registrul superior al 
navei principale, unde fusese înglobat în zidărie (latura sud, în dreptul capelei)

22. Friza capitelurilor portalului de vest, consolele de piatră
23. Bolţile baroce ale navei principale, văzute în pod; amprentele bolţii gotice
24. Caja scării turnului



25. Piatra de talie a muchiei verticale a turnului
26. Ancadrament de fereastră semiobturat al turnului (accesul în podul navei nord)
27. Scara elicoidală, adosată pe faţada sud
28. Consolă de trecere între turn şi navă; accesul cajei scării înglobată în grosimea 

zidului turnului



(
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29. Ancadramentul renascentist al uşii de sacristie, cu blazon ideal (1530)
30. Sedila dublă pe latura sud a corului
31. Bolţile baroce ale navei nord, galeria mijlocie
32. Bolţile cu nervuri în cruce ale galeriei sudice



r

33. Latura nordică a navei centrale: galerii baroce suprapuse, boltă barocă cu tirant
34. Latura sudică a navei centrale: arcade de factură gotică spre capelă şi spre galerie
35. Consolele bolţii cu nervuri în cruce din cor, datând din prima fază de construcţie
36. Traveea adosată turnului, cu galeria pentru orgă; infiltraţii în bolta navei nordice



38. Traveea vestică a navei nordice: urme de infiltraţii pe ambele aliniamente
39. Zona vestică a navei nordice: învelitoare cu degradări, zona tabacherei afectată
40. Tabachera din interiorul podului: degradări ale şarpantei, provenite din infiltraţii 

(cosoroaba putrezită, căprior dislocat)



41. Podul navei nordice, cu centuri b.a. intre bolţi
42. Zonă de câmp: coardă dublată, pană suplim., sprijiniri / degradări din infiltraţii
43. Zona timpan de vest a podului navei nord. pană suplimentară / urme de infiltraţii
44. Cosoroaba înfundată, înnecată în suiplusul betonului de centură / 

urme de infiltraţii la baza căpriorilor



45. Latura sud a turnului: cornişa de cărămidă, deteriorata
46. Reparaţii la învelitoarea navei sud şi a capelei, jjgheabul de cupru
47. Jgheaburile noi şi reparaţiile de învelitoare ale laturii nord
48. Aliniamentul de streaşină la navei nord prevăzut cu jgheab



49. Latura nord, cu sistemul de evacuare înnoit
50. Latura sudică: cornişa reparată, timpanul de lăţadă acoperit cu tablă de cupru
51. Vedere nord a coiului cu sacristia
52. Nava nordică cu portic: burlanele separate
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