
 
Cadou inedit de ziua PS Dr. Justin Sigheteanul 
 

Cea mai complicată lucrare de la Catedrala Episcopală 
 

Ieri, marţi, 23 iunie a.c., s-a efectuat cea mai complicată şi dificil ă lucrare de 
când a început construcţia Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, 
încheiată cu bine. Este vorba despre ridicarea unui eşafodaj de peste 40 tone la cota 
de 47,65 metri. Pe acest eşafodaj, pentru aşezarea căruia s-a turnat un planşeu 
circular, se vor monta scările pentru ridicarea zidurilor de 23 metri pentru 
sprijinirea cupolei centrale. Eşafodajul va sta locului până la încheierea lucrărilor, 
inclusiv cele de pictare a icoanei Iisus Hristos Pantocrator, după care va fi 
demontat bucată cu bucată. Ridicarea propriu-zisă a eşafodajului a durat circa o 
jumătate de oră, după ce au fost făcute probe tehnologice pentru ridicarea unei 
asemenea greutăţi. Macaraua cu care a fost înălţată structura din oţel a eşafodajului 
a fost una uriaşă, care poate ridica 500 de tone. A fost adusă pe bucăţi, de la 
Bucureşti, cu 10 autotrenuri, unul din ele transportând doar cârligele şi câteva 
cabluri. Macaraua, construită în Germania, are comenzi electronice, iar la pupitrul 
de comandă s-a aflat un macaragist foarte experimentat, Vasile Popa, care practică 
această meserie din 1984. Sus, la primirea încărcăturii ridicate de macara, s-au aflat 
oamenii constructorului Grigore Buda din Tg. Lăpuş, cei care au ridicat Catedrala 
de la cota zero, realizând această bijuterie unicat în România.  

Constructorii şi toţi cei implicaţi pe şantierul Catedralei au dedicat această 
lucrare celui care se ocupă din aproape de înălţarea acestei Case închinate 
Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfinţiei Sale Arhiereului Vicar Dr. Justin 
Sigheteanul, care ieri, 23 iunie, şi-a sărbătorit ziua de naştere. Mai frumos cadou 
nici că se putea decât efectuarea şi încheierea cu bine a celei mai complicate lucrări 
de la edificiul Catedralei.  

Operaţia de ridicare a fost urmărită cu mare interes nu numai de constructori, 
ci şi de părinţii Catedralei, Arhim. Dr. Casian Filip, ecleziarh, Arhidiacon Dr. 
Nifon Motogna, care este împuternicitul PS Justin Sigheteanul şi urmăreşte pas de 
pas, zi de zi şi ceas de ceas, ceea ce se întâmplă pe şantier, fiind foarte implicat în 
acţiunile organizatorice pentru bunul mers al lucrărilor. Cât despre calitate 
lucrărilor, aceasta este una de excepţie, impusă de complexitatea şi măreţia lucrării.  
„Este, cred, una dintre cele mai complexe lucrări din Transilvania, la ora actuală, 
nu ca mărime, ci ca grad de dificultate şi de complexitate”, a spus PS Justin 
Sigheteanul. Mulţumim Bunului Dumnezeu că aven o vreme foarte frumoasă, că 
avem ajutorul şi protecţia Lui, pentru că toată lumea a fost impresionată de ceea ce 
s-a întâmplat aici şi mulţumim echipei tehnice, domnului Gelu Zaharia,  care a 
realizat proiectul pentru eşafodaj, precum şi celor care au contribuit la ridicarea lui. 
Eu am o vorbă: este o ctitorire pentru dăinuire. O mănăstire, o biserică, o catedrală, 



în lucrarea Bisericii noastre Ortodoxe, care este mama poporului român, cum 
spune Mihai Eminescu, asigură dăinuirea neamului peste veacuri. Mulţi şi-ar fi 
dorit, moşii şi strămoşii noştri, să participe la un astfel de eveniment. Nouă nu ni s-
a permis să ne facem catedrale şi biserici monumentale în istoria noastră, mai ales 
în Transilvania. A venit momentul când, iată, Dumnezeu ne-a dat acest prilej şi nu 
socotim că este un act unilateral pe care-l facem noi, ci noi facem ceea ce 
Dumnezeu doreşte şi ceea ce moşii şi strămoşii noştri au năzuit şi au dorit şi s-au 
rugat să se realizeze. Deci, este ajutorul lui Dumnezeu şi rugăciunile părinţilor 
noştri din vechime” a mai spus PS Justin Sigheteanul.  

PS Justin Sigheteanul a mai spus că în toamnă urmează să se aşeze Crucea 
din vârful Catedralei, care va fi de 12 metri şi ridica înălţimea edificiului la 70 
metri. „Crucea urmează să binecuvinteze Cetatea şi lumea, Maramureşul şi Ţara, 
dar, în special oraşul. Va fi o construcţie emblematică pentru municipiul Baia Mare 
şi merita municipiul Baia Mare şi arhitecţii care au hotărât amplasarea Catedralei 
în acest spaţiu deosebit, asemenea construcţie.   
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