
Arhitectura Catedralei Mântuirii
Neamului este o sintezã între tradi-
þie si contemporaneitate, armo-
nizând elemente arhitecturale din
diferite zone ale þãrii noastre (ocni-
þe moldave, pridvoare brâncove-
neºti ºi turnuri zvelte transilvane),
precum ºi elemente de monumen-
talitate de la unele catedrale occi-
dentale, þinând seama cã, în zilele
noastre, o mare parte a diasporei
române se aflã în Occident, ne-a
transmis inginerul Vasile Crãcãoanu,
consilier patriarhal.

Domnia sa ne-a spus cã lãcaºul
de cult este alcãtuit din
d ou ã c om pone nt e
principale, prima
fiind partea vãzu-
tã a Catedralei,
f or m at ã din
etajele superi-
oare, s i tuate
peste cota ±0,00
metri, ºi a doua -
partea nevãzutã,
alcãtuitã din nivelu-
rile inferioare, situate
sub cota ±0,00 m.

Domnul Crãcãoanu ne-a explicat:
"Clãdirea Catedralei situatã peste
cota +0,00 m se desfãºoarã pe o
lungime de 126,10 de metri, o lãþi-
me de 67,7 m ºi o înãlþime de 120
de m, pânã la baza crucii de pe tur-
la principalã. Aici se aflã principale-
le spaþii liturgice, dispuse succesiv,
în conformitate cu cerinþele liturgi-
ce ortodoxe: accesul principal pe
latura de vest prin intermediul
unui pridvor cu arcade, apoi exo-
nartexul, pronaosul, naosul ºi alta-
rul situat în partea de rãsãrit. Pe la-

turile de nord ºi sud ale naosului
sunt amplasate douã abside latera-
le, iar peste naos se înalþã turla
principalã (Pantocratorul). Pe latu-
ra vesticã, deasupra exonartexului
se aflã amplasat spaþiul rezervat
corului, iar deasupra acestui spaþiu
se ridicã turla clopotniþã. La nivelu-
rile superioare ale pronaosului ºi
naosului sunt dispuse galerii (bal-
coane) laterale interioare, precum
ºi un circuit interior în jurul bazei
turlei principale, la cota +56 m ºi
unul exterior la cota +91 m în jurul
cupolei turlei principale - Belvede-

r e , d e u nd e poþ i pr i v i
oraºul (ca în cazul mul-

tor alte catedrale
europene). Circu-

laþia verticalã se
v a r e a l i z a pe
scãri ºi prin opt
ascensoare (lif-
turi) care asigu-

rã accesul la toa-
te nivelurile infe-

rioare ºi superioare
ale Catedralei , mai

ales pentru persoanele
vârstnice sau cu dizabilitãþi.

La nivelurile inferioare ale Cate-
dralei (sub cota +0,00 m) sunt pre-
vãzute: un paraclis pentru pro-
gram liturgic de mãnãstire în fieca-
re zi, Muzeul Creºtinismului româ-
nesc, spaþii pentru consiliere pas-
toralã a pelerinilor, magazin pen-
tru cãrþi ºi obiecte bisericeºti, iar în
exterior, spaþii pentru parcare
subteranã".

Imobilul este prevãzut cu subsol,
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Arhitectura Catedralei
Mântuirii Neamului -
o sintezã întretradiþie
ºi contemporaneitate
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demisol ºi parter, având o înãlþime
totalã de 120 de metri pânã la baza
crucii de pe turla principalã -
Pantocrator.

Suprafaþa totalã a terenului se
întinde pe 110.000 mp, procentul
de ocupare a terenului fiind de
21,20%, iar coeficientul de utilizare
a terenului - 0,84%.

Lungimea Catedralei este de
126,1 m, lãþimea (la abside) - 67,7
m, înãlþimea este 120 m, aria totalã

construitã la sol se cifreazã la
13.668,5 mp, în timp ce aria des-
fãºuratã construitã totalã se întin-
de pe 52.529,2 mp, iar cea utilã
totalã - la 36.897,96 mp.

Spaþiul principal de la cota +0,00
(pronaos ºi naos) permite amplasa-
rea a 1000 de scaune pentru parti-
cipanþii la slujbe.

Din 2010 ºi pânã acum,
pentru Catedrala
Mântuirii Neamului
au fost cheltuiþi
481 milioane lei

Referitor la sursele de finanþare
ale Catedralei, Vasile Crãcãoanu
ne-a declarat: "Pentru proiectul Ca-
tedralei Naþionale nu a fost alocat
niciun buget anual, începând din
2010, toate lucrãrile fiind executa-
te în funcþie de sursele de finanþa-
re pe care le-am avut la dispoziþie,
fie ca vorbim de sprijin de la insti-
tuþiille publice centrale ºi locale, de
surse proprii ale Patriarhiei Româ-
ne sau de donaþii din partea perso-

anelor fizice ºi juridice. Astfel, pu-
tem spune cã acest proiect a
început în fiecare an cu zero lei, ca
buget alocat".

Din anul 2010 pânã în prezent,
pentru execuþia lucrãrilor Catedra-
lei Naþionale a fost cheltuitã suma
de 481 de milioane de lei, cu TVA
inclusã, destinatã pentru costurile
cu achiziþia materialelor ºi echipa-
mentelor, cu execuþia lucrãrilor ºi
închirierea utilajelor, precum ºi cu
managementul proiectului, diri-
genþie de ºantier etc..

Din suma totalã cheltuitã pânã în
acest moment, aportul Patriarhiei
Române este de aproximativ 20%,
restul banilor provenind de la insti-
tuþiile publice centrale ºi locale sau
din donaþii de la persoane fizice ºi
juridice.

Sursa citatã ne-a precizat cã, în-
trucât la aceastã datã proiectul
pentru finisajele interioare ºi ex-
terioare nu este încã finalizat, nu
poate fi fãcutã o estimare corectã a
costului total al proiectului.

Reprezentantul Patriarhiei a
menþionat: "În zona amplasamen-
tului se aflã mai multe construcþii

monumentale care reprezintã im-
portante instituþii ale statului, res-
pectiv Palatul Parlamentului, Aca-
demia Românã ºi Ministerul Apãrã-
rii Naþionale. De asemenea, avem
Hotelul Marriott ºi o serie de blocuri
de locuit desfãºurate de-a lungul
strãzii Calea 13 Septembrie. În
acest context urban, viitoarea Ca-
tedralã poate fi privitã ca un ax ver-
tical sau un pol unificator pentru
toate aceste clãdiri situate astfel
într-un ansamblu urbanistic unitar
ºi reprezentativ. Acest amplasa-
ment final, pe Dealul Arsenalului,
în spatele Casei Poporului, a fost
recomandat de municipalitate
dupã ce alte trei locaþii au fost pro-
puse, în etape diferite (Piaþa Unirii
- 1999, Piaþa Alba-Iulia - 2001 ºi
Parcul Carol - 2004). Din lipsã de al-
ternativã, Patriarhia Românã a ac-
ceptat, totuºi, în anul 2005, acest
amplasament, deºi el oferã Cate-
dralei o vizibilitate redusã, din cau-
za imensitãþii Casei Poporului. De
ce Patriarhia a acceptat în cele din
urmã acest amplasament? Deoare-
ce a considerat acceptarea locaþiei
ca pe o reparaþie moralã sau «o lu-
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utilã totalã - la
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minã de Înviere» pentru cele cinci
biserici «rãstignite», dintre care trei
(Alba Postãvari, Spira Veche ºi Izvo-
rul Tãmãduirii) au fost demolate,
iar douã (Schitul Maicilor ºi Mihai
Vodã) au fost strãmutate de cãtre
regimul comunist spre a construi
pe locul lor Casa Poporului.

Alte considerente au mai fost:
ü Amplasamentul este situat pe

un deal, conform tradiþiei creºtine
de a construi lãcaºuri de cult pe co-
line, spre a chema pe oameni la
elevaþie spiritualã sau la urcuº inte-
rior, pentru a-L întâlni pe Dumne-
zeu Creatorul ºi Mântuitorul lumii
(Pantocratorul);
ü Orientarea est-vest a terenului

de amplasament permite situarea
Catedralei cu Altarul spre rãsãrit
(est), conform cerinþelor liturgice
tradiþionale;
ü Prezenþa în zonã a unor institu-

þii importante, ca Parlamentul
României, Ministerul Apãrãrii Na-
þionale ºi Academia Românã chea-
mã la dialog ºi cooperare multiplã
pentru binele societãþii româneºti.
În acest sens, hramurile Catedralei,

Înãlþarea Domnului ºi Ziua eroilor
români, precum ºi Sfântul Andrei,
Apostolul românilor ºi Ocrotitorul
României, au semnificaþii multiple.

Prin urmare, Catedrala nouã, am-
plasatã pe fostul Deal al Arsenalu-
lui ºi în apropierea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, este prin exce-
lenþã Catedrala eroilor români din
toate timpurile, care s-au jertfit
pentru apãrarea poporului român
ºi pentru organizarea lui într-un
stat independent - România".

Lucrãrile de finisaje
interioare ºi exterioare -
prevãzute pentru
perioada 2019-2024

Pânã în prezent, au fost executa-
te lucrãrile în proporþie de 90%, iar
acum se lucreazã între diferite cote,
în funcþie de fronturile de lucru di-
sponibile, dupã cum urmeazã:
ü Între cotele +81.00 ºi +91.00

metri - în zona Turlei Principale;

(continuare în pagina 18)

Catedrala Mântuirii Neamului nu este un proiect al
Primãriei Municipiului Bucureºti, ne-au declarat

reprezentanþii Municipalitãþii.
Aceºtia ne-au precizat: "Reiterãm faptul cã suntem în
anul Centenar, este vorba despre Catedrala Mântuirii

Neamului ºi cã, prin lege, s-a stabilit ca autoritãþile
publice locale sã finanþeze finalizarea acestei

catedrale.
În ceea ce priveºte Catedrala Mântuirii Neamului, la
începutul anului s-a alocat suma de 3 milioane de
euro, iar în ºedinþa din data de 26 iulie s-a propus
suplimentarea acestei sume cu aproximativ douã

milioane de euro, ceea ce înseamnã, în total,

5 milioane de euro,
sumã care nu se acordã în fiecare an

(prima alocare a avut loc în anul 2011). Începând cu
anul 2011 ºi pânã în prezent, CGMB a aprobat pentru
construcþia Catedralei Mântuirii Neamului suma de
76.128.875 lei. Sprijinul financiar pentru unitãþile de

cult se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.
82/2001 ºi H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea

Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanþei ºi prin hotãrârea H.C.G.M.B..
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ü Între cotele +70.00 ºi +75.00
metri - în zona Turlei Clopotniþã;
ü Între cotele +52.00 ºi +60.00

metri - în zona Turlelor Secundare
(douã dintre ele fiind deja finaliza-
te);
ü Între cotele +45.00 ºi +51.00

metri - în zona Cupolei de peste
Pronaos;
ü Între cotele +42.00 ºi +45.00

metri - în zona Cupolei de peste
Altar.

În perioada urmãtoare, pânã la
data evenimentelor programate
începând cu 25 noiembrie 2018,
sunt prevãzute sã fie finalizate
urmãtoarele lucrãri:
ü lucrãrilor aferente structurii de

rezistenþã - 20 noiembrie 2018;
ü montajul structurii metalice a

acoperiºului (excepþie Turla Princi-
palã) - 15 noiembrie 2018;
ümontarea icoanelor din mozaic

pe Catapetesma Altarului - 10 no-
iembrie 2018;
ü montarea uºilor la cota +0.00

metri - 10 noiembrie 2018;
ü lucrãri de finisaje interioare ºi

exterioare (pictarea integralã a Ca-
tedralei Naþionale) - 2019-2024.

Autorizaþia pentru construirea Ca-
tedralei Naþionale a fost emisã în
data de 3 septembrie 2010 ºi anun-
þul privind demararea lucrãrilor au-
torizate a fost înregistrat la primãria
sectorului 5 al Capitalei ºi la Inspec-
toratul de Stat în Construcþii în data
de 20 decembrie 2010.

Vasile Crãcãoanu:
"Catedrala nouã,

amplasatã pe fostul Deal
al Arsenalului ºi în

apropierea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, este

prin excelenþã Catedrala
eroilor români din toate

timpurile, care s-au jertfit
pentru apãrarea

poporului român ºi
pentru organizarea lui

într-un stat independent
- România".
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