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Parohia Înalţarea Domnului din comuna Manasia, judeţul Ialomiţa are în vedere accesarea
de fonduri europene aferente Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 –
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural,  Prioritatea  de  investiţii  5.1.  –  Conservarea,  protejarea,  promovarea  şi  dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural.

Solicitantul,  Parohia Manasia I, doreste să implementeze proiectul “Consolidare, restaurare şi
reabilitare  Biserică  Înalţarea  Domnului,  construire  şi  reabilitare  clădiri  anexe,  amenajări
exterioare,  Manasia,  judeţul  Ialomiţa”  localizat  în  judeţul  Ialomiţa,  Comuna Manasia,  strada
Biserica Veche, numărul 4.

Biserica  Înaltarea  Domnului  este  un  monument  istoric  clasa  A,  de  interes  naţional,  asupra
căruia  prin  proiect  se  doreşte  să  se  realizeze  intervenţii  la  nivelul  componentelor  artistice
exterioare şi interioare (picturi murale), categoria “C” de importanţă a construcţiilor conform H.G.
nr. 766/1997 şi clasa “III” de importanţă a construcţiilor conform Normativului P100/2006.

Terenul aferent Parohiei Înaltarea Domnului are o formă dreptunghiulară si o suprafaţă de 4.888
mp, iar Biserica are o suprafaţă construită de 301 mp şi se învecinează la Nord cu Ds 2782, la
Vest cu Grădiniţa, Clădirea politiei, proprietate privată, la Sud cu Strada Biserica Veche iar la
Est cu Şcoala Veche şi două proprietăţi private. Accesul se face din Strada Biserica Veche,
care se află la aproximativ 400 de metri de DN 2A Bucureşti – Constanţa.

Proiectul se află într-un stadiu avansat de maturitate şi respectă condiţiile de amplasare şi de
realizare ale construcţiilor conform următoarelor documente: PUG localitatea Manasia, aprobat
prin  HCL  nr.  28/  25.10.2002,  Certificatul  de  Urbanism nr.  19/01.04.2016  emis  de  Primăria
Manasia,  Autorizatia de construire nr. 32 din data de 28.08.2016, Avizul Ministerului  Culturii
(avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice) nr. 229/M/2016 din data de 18.08.2016 fază
de  proiectare  Pth+DTAC,  aviz  favorabil  şi  Avizul  Ministerului  Culturii  (avizul  Comisiei
Componente Artistice)  nr.  90/CA/19.03.2010,  aviz favorabil,  cu prelungire a duratei  acestuia
conform adresei nr. 1893/25.04.2016.

Biserica  Înaltarea  Domnului  este  un  lăcaş  de  cult  ortodox,  urmând  să  aibă  prin  proiect
următoarele  aspecte  tehnice:  lungime  de  26,27  m,  lătime de  15,26  m,  înalţime  maximă  a
cornişei (ştreaşină) de 9,31 m, înalţime maximă a turlei mari de 20,31 m şi suprafaţă construită
totală împreună cu anexele de 418 mp. 

De asemenea,  prin proiect  biserica va avea un sistem constructiv  din panouri  de cărămidă
portantă cu o grosime de circa un metru, centură din beton armat şi turle cu structură din lemn,
fundaţia va fi din cărămidă întărită cu o centură sub nivelul solului. Acoperişul va fi din şarpantă
din lemn si turle cu structuri de lemn cu învelitoare de cupru cu falturi dese. Finisajul exterior va
fi realizat din zugrăveli în lapte de var, iar tâmplăria exterioară va fi din lemn stratificat natural.
De asemenea se va schimba sistemul de încălzire al Bisericii prin montarea unei centrale pe
gaz metan şi calorifere. 


