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Bisericile cuprinse în 

 

În cadrul proiectului Eparhial pentru anul 2019, 

„Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim 

Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

 

NR. LOCALITATEA IMAGINE DATA 
CONSTRUIRII 

SCURT ISTORIC 

1.   
 

Biserica  
„Sfânta Cuvioasă 

Parascheva”,  
ROGOZ 

  
 
 

sec XVII 

 
 
Biserica a fost adusă în Rogoz în 1883, din localitatea Suciu de Sus, Maramureș. Este a doua biserică de lemn din Rogoz, atât ca 
vechime, cât și ca importanță, după biserica „Sfinții Arhangheli”, aflată în vecinătate. Planul său, probabil cel inițial, este 
simplu: pronaos, cu intrarea la sud, naos și absidă poligonală mai îngustă decât celelalte două încăperi. Edificiul a fost alungit 
cu ocazia reconstruirii, iar turnul probabil înălțat[2]. Ancadramentul celor două uși de aces în naos și pronaos este decupat în 
formă de dublă acoladă. 
Pictura murală originală nu se mai păstrează, actuala pictură fiind realizată în 1940. Icoanele sunt mai vechi, ca și dulăpiorul 
pentru sfintele taine, realizat în maniera lui Radu Munteanu. 
Piatra altarului datează din anul 1695: „...făcut...prestol...zloți să fie pom...1695”. Este un indiciu important pentru datarea 
construcției inițiale, în satul de baștină. 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1883
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suciu_de_Sus,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_Sf._Paraschiva_din_Rogoz#cite_note-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/1695
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2.   
 

 
 

Biserica  
„Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”,  

PLOPIȘ 
 

  
 
 
 

 
 

1798 

 
 
 
Biserica este situată în Țara Chioarului, pe valea Cavnicului și a fost construită între 1796-1798, din bârne asamblate în sistem 
„Blockbau”, ctitori fiind sătenii. Satul Plopiș s-a format pe malul stâng al râului Cavnic, într-o zonă colinară de pe versantul 
sudic al Munților Gutâi, pe malul opus al văii fiind satul Șurdești. Este menționat documentar pentru prima dată în 1583, drept 
una dintre localitățile din urbariul Cetății Chioar. La data construirii bisericii, comunitatea număra doar 200 de suflete. Buni 
lemnari, cunoscuți fiind pentru frumoasele lăzi de zestre cu care au împânzit ținutul, locuitorii încep în anul 1796 edificarea 
unei noi biserici care să înlocuiască vechiul lăcaș de cult. La 12 noiembrie 1811, spre bucuria celor 49 de familii-ctitor, are loc 
sfințirea bisericii. Datele privind sfințirea bisericii sunt extrase dintr-un document întocmit cu ocazia târnosirii acesteia, 
document găsit în piciorul prestolului: „Sfințindu-se acestă sfântă biserică în anul Domnului 1811, noiembrie 12 ... Această 
biserică s-au făcut nouă de popa Damian.” Tot acolo au fost găsite 49 de monede, depuse câte una de fiecare familie din sat. În 
anul 1901 biserica este reparată; posibil că tot atunci se ridică tribuna (balconul). În anul 1948 biserica, greco-catolică, a fost 
dată de autoritățile comuniste în folosința Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1961 a fost restaurată de către Direcția 
Monumentelor Istorice. În 1981 pereții sunt spoiți (zugrăviți cu var). Ultima restaurare s-a făcut între anii 1990-1991, pe 
cheltuiala credincioșilor ortodocși din parohie. 
 
 
 
 

3.   
 

 
Biserica  

„Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”,  

ȘURDEȘTI 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

1766 

 
 
 
 
 
Biserica de lemn din Șurdești, dedicată Sfinților Arhangheli, a fost construită în 1766 de meșterul Ion Macarie. Biserica se 
distinge prin dimensiunile impresionante ale turnului ridicat peste intrare. Înălțimea totală este aproximată la 54 m, ceea ce o 
așează printre cele mai înalte construcții sacrale de lemn din Europa și din lume. Biserica este inclusă din anul 1999 în lista 
patrimoniului cultural mondial UNESCO și se află și pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica a fost ridicată în 
anul 1766 de meșterul constructor Ion Macarie pentru comunitatea din localitate. Pictura interioară a bisericii datează 
din 1783. Altarul a fost pictat de către zugravul Ștefan, naosul de către zugravul Stan, iar pronaosul probabil de către un 
ucenic al acestuia din urmă. 
 

 
 
 
 
 

4.   
 
 
 

Biserica  
„Sfântul Nicolae”,  

BUDEȘTI 

  
 
 
 
 

1643 

 
 
 
Biserica de lemn din Budești Josani este o biserică de lemn maramureșeană în cheotori, datată 1643, care este considerată o 
construcție "magnifică" pentru epoca sa și mult timp după aceea. Are un plan dreptunghiular, cu absida poligonală, decroșată. 
Picturi murale populare sunt datate din anul 1762. Biserica a fost inclusă pe lista patrimoniului mondial al UNESCO în 
decembrie 1999. 
Biserica de lemn din Budești-Josani are hramul Sfântului Nicolae încă din anul datării sale, 1643. 
Biserica se află din anul 1948 în posesia Bisericii Ortodoxe Române, Parohia Ortodoxă Română Budești. Lăcașul a fost 
revendicat cu succes de Biserica Română Unită cu Roma după 1989. În data de 4 decembrie 2009Curtea de Apel Cluj a admis 
acțiunea formulată de Parohia Română Unită Budești în contradictoriu cu Parohia Ortodoxă Română Budești și a obligat 
pârâta să-i predea reclamantei, Parohia Română Unită Budești, biserica din lemn din Budești Josani în deplină proprietate și 
posesie.[1] Decizia Curții de Apel Cluj a fost confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 11 noiembrie 2010. 
Procedura de executare silită a imobilului a pornit în data de 7 iunie 2011, prin învestirea cu formulă executorie a deciziei de 
predare a imobilului. 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Chioarului
https://ro.wikipedia.org/wiki/1796
https://ro.wikipedia.org/wiki/1798
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Gut%C3%A2i
https://ro.wikipedia.org/wiki/1583
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Chioarului
https://ro.wikipedia.org/wiki/1811
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ctitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moned%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1901
https://ro.wikipedia.org/wiki/1961
https://ro.wikipedia.org/wiki/1981
https://ro.wikipedia.org/wiki/Var
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/1991
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98urde%C8%99ti,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhanghelul_Mihail
https://ro.wikipedia.org/wiki/1766
https://ro.wikipedia.org/wiki/1999
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_patrimoniul_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_patrimoniul_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/1766
https://ro.wikipedia.org/wiki/1783
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Biserici_de_lemn_%C3%AEn_cheotori&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1643
https://ro.wikipedia.org/wiki/1762
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/1999
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hram
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Nicolae
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bude%C8%99ti,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/BRU
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/4_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2009
https://ro.wikipedia.org/wiki/2009
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Bude%C8%99ti_Josani#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enalta_Curte_de_Casa%C8%9Bie_%C8%99i_Justi%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2010
https://ro.wikipedia.org/wiki/7_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011


3 
 

5.   
 
 

Biserica  
„Intrarea în 

Biserică a Maicii 
Domnului”,  
BÂRSANA 

  
 
 
 
 

1711 

 
 
Biserica de lemn a vechii mănăstiri a Bârsanei se află azi în localitatea Bârsana, în județul Maramureș, pe dealul numit Jbâr. 
Această biserică (monument istoric) nu trebuie confundată cu noua biserică de lemn din actualul complex monahal 
"Mănăstirea Bârsana", aflată la câțiva km distanță, pe locul unde s-a aflat aproximativ între anii 1739-1795 biserica tratată 
aici. Datează din anul 1711. Are hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Biserica este situată în Maramureșul istoric, pe 
valea Izei. Vechea biserică de lemn a fost construită în anul 1711 în locul numit „Părul Călugărului” de preotul nobil Ioan 
Ștefanca, împreună cu fii săi și alți săteni, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru protecție în timpul ciumei mari din anul 
anterior. Biserica a fost mutată pe Valea Izei în jurul anului 1739 pe locul unui cimitir apărut după lupta cu tătarii de la 1717. 
Biserica a fost mutată a doua oară când a fost adusă în sat în jurul anului 1795 în mijlocul unui cimitir de victime din 
timpul ciumei mici de la 1742 sau de mai târziu[1]. Interiorul bisericii a fost repictat în 1806 de către Hodor Toader, fiind 
influențat de stilurile baroc și rococo. Picturile au fost executate pe lemn, parțial nivelat cu bucăți textile, fixate pe pereți și 
acoperite cu un strat de var preparat, cum era obiceiul vremii. Ulterior, a fost adăugat, pe vest, pridvorul cu două niveluri și au 
fost lărgite ferestrele. În anul 1929 au fost tăiate ferestrele care încadrează ușa dintre naos și pronaos. Biserica este construită 
din bârne asamblate în sistem „blockbau” și are plan dreptunghiular, cu pridvor cu două niveluri pe vest și absidă a altarului 
poligonală, în retragere 
 

 
6.   

 
 
 

Biserica  
„Sfântul Nicolae”,  

GLOD 

  
 

 
 

 
1700 

 

Biserica de lemn din Glod, comuna Strâmtura, județul Maramureș a fost construită în jurul anului 1700[1] . Lăcașul are hramul 
„Sfântul Nicolae” și figurează pe lista monumentelor istorice. Satul Glod este situat pe valea Slătioarei, afluent al Izei, 
între Bârsana și Strâmtura. Se afla chiar pe limita de nord-vest a cnezatului de vale al bogdăneștilor, valea Slătioarei fiind 
la 1353 hotarul domeniului fiilor lui Iuga. Urmașii lui Iuga stăpânesc la 1418 o possessio „Mochyar”, pomenită alături de 
celelalte sate de pe același domeniu. Identitatea Glod-Mocsar (în traducere) este confirmată de mutarea limitei domeniului, 
înainte de 1411, de pe valea Slătioarei pe creasta dealurilor dinspre Cosău. Situat pe un hotar mai vechi, Glodul nu poate data 
decât de la sfârșitul veacului al XIV-lea. În centrul localității se înalță biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, construită probabil în 
prima jumătate a secolului XVIII, împodobită cu picturi lucrate, în anul 1829, de însuși parohul satului, Tivadar Vasile, al cărui 
autoportret se păstrează în interiorul altarului. Adăpostește icoane pe lemn extrem de valoroase, din veacurile XVII și XVIII , 
mobilier, cărți, cruci de mână, icoane pe sticlă și alte valori patrimoniale. Din nefericire, la una din ultimele restaurări, 
interiorul lăcașului a fost zugrăvit în alb, acoperind din neatenție marginea iconostasului foarte frumos lucrat, iar în pridvor s-
a procedat aidoma, cu o singură concesie datorată urmelor (atât de rar întâlnite) de frescă exterioară, care au fost ocolite 
aproximativ de bidineaua cu var. Biserica a fost recent renovată și se menține într-o stare destul de bună prin strădaniile 
preotului paroh. 

 

7.   
 
 
 

Biserica  
„Sf. Cuv. 

Parascheva”,  
POIENILE IZEI 

  
 
 
 
 

1632 

 
 
Biserica de lemn din Poienile Izei este una din bisericile de lemn din Maramureș introduse în patrimoniul mondial. Cunoscută 
și ca biserica de lemn din Poienile Glodului, biserica se află în Maramureșul istoric și a fost construită în 1632 de obștea 
satului. Localitatea Poienile Izei este atestată documentar prima dată în anul 1430. În Diplomele maramureșene din 24 
noiembrie 1430, 18 iunie 1450 si 22 iunie 1458 această localitate este menționată datorită stabilirii de proprietăți, fiind 
atribuită ca donație unui descendent nobiliar. În decursul timpului s-a numit Poienile lui Ilieș, apoi Poienile Șieului, a Glodului, 
până la inspirata denumire de acum. A fost supraînălțată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în 1785 a fost pictată 
proscomidia de Radu Munteanu, iar în 1794 a fost pictat restul bisericii de către un zugrav localnic. În prima jumătate 
a secolului al XIX-leaa fost adăugat pridvorul, iar la sfârșitul aceluiași secol au fost realizate ferestrele dreptunghiulare 
dintre naos și pronaos. 
Biserica are plan dreptunghiular cu pridvor pe vest și absida altarului rectangulară, în retragere. Este luminată de ferestre pe 
două niveluri și are acoperiș cu dublă poală și turn-clopotniță pe pronaos, cu camera clopotelor în consolă, deschisă, cu arcade 
pe stâlpi și acoperiș înalt, piramidal. De remarcat că în vârf, imediat sub cruce, se află o semilună din metal, despre care se 
spune că a fost amplasată pentru ca biserica să nu fie distrusă de năvălitorii tătari și turci. Este cunoscut faptul că în 
incursiunea lor în Maramureș, din anul 1717, tătarii au incendiat toate comunitățile de pe Valea Izei cu bisericile și casele lor 
și au luat mulți robi, scăpând doar biserica din Ieud, datată în 1364, și cea din Poienile Izei, protejată de semiluna islamică. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2rsana,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_B%C3%A2rsana
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_B%C3%A2rsana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1711
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciuma_cea_mare_(%C3%AEn_Maramure%C8%99)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Iza
https://ro.wikipedia.org/wiki/1739
https://ro.wikipedia.org/wiki/1717
https://ro.wikipedia.org/wiki/1795
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciuma_cea_mic%C4%83_(%C3%AEn_Maramure%C8%99)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1742
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_B%C3%A2rsana#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/1806
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baroc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://ro.wikipedia.org/wiki/1929
https://ro.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A2mtura,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1700
https://ro.wikipedia.org/wiki/1700
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sl%C4%83tioara,_Iza
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Iza
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2rsana,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A2mtura
https://ro.wikipedia.org/wiki/1353
https://ro.wikipedia.org/wiki/1418
https://ro.wikipedia.org/wiki/1411
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Nicolae
https://ro.wikipedia.org/wiki/1829
https://ro.wikipedia.org/wiki/Icoan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Var
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserici_de_lemn_din_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1632
https://ro.wikipedia.org/wiki/1430
https://ro.wikipedia.org/wiki/1430
https://ro.wikipedia.org/wiki/1450
https://ro.wikipedia.org/wiki/1458
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
https://ro.wikipedia.org/wiki/1785
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Munteanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1794
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Naos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pronaos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pridvor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acoperi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pronaos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acoperi%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/1717
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Iza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ieud_Deal
https://ro.wikipedia.org/wiki/1364
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8.   
 

Biserica  
„Sf. Cuv. 

Parascheva”,  
BOTIZA 

  
 
 
 

1699 

 
Biserica de lemn din Botiza, județul Maramureș, a fost construită în 1699 în Vișeul de Jos la comanda nobilului Ștefan Pop. 
Biserica a fost transferată în 1899 în Botiza unde a înlocuit o veche biserică de lemn de la sfârșitul secolului 16. Lăcașul 
are hramul Sfintei Paraschiva și figurează pe lista monumentelor istorice, cod LMI MM-II-m-A-04528. La sfârșitul secolului al 
XIX-lea vechea biserică de lemn din Botiza a fost înlocuită cu actuala biserică, adusă din Vișeu de Jos. Aceasta a fost construită 
în 1699. Naosul și pronaosul au un plan dreptunghiular, absida altarului este decroșată, de formă poligonală, iar în partea de 
vest se află un pridvor deschis, mai larg ca de obicei. Acoperișul are poală dublă, streașina interioară fiind continuă de jur 
împrejurul monumentului. Turnul-clopotniță, cu foișor și coif prelung, se află deasupra pronaosului. 
În exterior sunt de remarcat: tocul ușii de la intrare, unde se regăsesc decorațiile porților maramureșene, și funia împletită, 
sculptată, care înconjoară biserica. În 1899, după mutare, biserica a fost renovată și pictată de Dionisie Iuga și fiica sa Aurelia, 
zugravi din Nicula. Pictura constă în mare parte din motive florale. Pictura iconostasului este mai veche decât cea murală.  
Pe spatele ușii de la intrare există o pictură reprezentând moartea cu coasa, alături de câteva inscripții moralizatoare (autorul 
picturii este necunoscut). 
 

9.   
 

Biserica  
„Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”,  

ROZAVLEA 

 
 
 

 
 
 
 

1717 

 
Biserica de lemn din Rozavlea, comuna Rozavlea, județul Maramureș, datează din anul 1717[1]. Are hramul „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul MM-II-a-A-04621. Comuna Rozavlea este 
una dintre vechile așezări din Maramureșul istoric, locuită de „dacii liberi” și de urmașii lor români din cele mai vechi timpuri. 
În vremea cnezatelor și voievodatelor, Rozavlea a făcut parte din cnezatul de vale al Bogdăneștilor, fiind menționată printre  
satele stăpânite de Iuga, fratele lui Bogdan, înainte de anul 1353, an în care se dă fiilor lui Iuga, Ștefan și Ioan. După anul 1424, 
așezarea devine centrul domeniilor urmașilor lui Iuga „possessio Rozalya”. Biserica datează din anul 1717 și, după tradiție, a 
fost adusă dintr-o altă localitate maramureșeană și ridicată pe locul vechii biserici din lemn distrusă de tătari. Tot prin 
tradiție, Rozavlea fiind domeniu voievodal, a avut și o mănăstire, până astăzi existând în partea de jos a localității locuri  
denumite ca „șesul mănăstirii” și „dealul călugărului”. Biserica este construită din lemn de brad, de către meșteri anonimi, în 
stil specific maramureșean. Pictura a fost executată pe lemn, cu excepția picturii altarului, care este realizată în totalitate pe 
pânză. Pictura pe lemn a fost începută de Ioan Plohod din Dragomirești și fiul său în anul 1810 și terminată în 1826. Ultimele 
restaurări la structura bisericii s-au făcut în anii 1981 și 2008. Restaurarea picturii a fost începută în anul 2010, încă se 
lucrează. 

 

10.   
 
 

Biserica  
„Sfântul Nicolae”,  
BOGDAN VODĂ 

 
 
 

 
 
 
 

1718 

 
Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost ridicată la 1718, pe locul celei vechi, arsă de tătari la 1717,[1] este 
reprezentativă pentru arhitectura bisericilor de lemn de tip maramureșean datorită corpului său rotund, înălțat în două 
trepte, având acoperișul cu poală dublă, susținut de console extinse în trepte egale, pe sub care se desfășoară o torsadă în 
relief, ce înconjoară pereții exteriori ai treptei inferioare. 
Turnul-clopotniță, foarte zvelt, are foișorul ieșit în afară și parapetul înfundat cu scânduri traforate cu găuri mărunte și dese, 
iar pe laterale, câte trei arcade ingenios îmbinate, peste care se înalță un coif pătrat la bază, ce continuă octogonal, 
prelungindu-se cu o cruce simplă din fier forjat. 
Ușa de intrare are un ancadrament în formă de acoladă, iar pe portal o frânghie răsucită scoasă discret în relief, ce face 
legătură cu torsada, care înconjură pereții exteriori ai bisericii, dând unitate ansamblului. Peretele despărțitor între pronaos și 
naos are câte trei deschideri în arcadă acoperite cu un grilaj din fier forjat, alături de portalul ușii de trecere, profilat  și pictat 
în culori specifice zonei. Se mai rețin ușile împărătești și jilțul arhieresc, candelabrul, icoanele de lemn și pictura murală, ce 
lasă să se întrevadă caracterul static al desfășurării epice într-o cromatică deschisă, specifică tuturor bisericilor de lemn 
maramureșene, în care predomină roșu, albastru și alb puse în evidență de tonurile pastelate de ocru, galben și verzui. 
 

11.   
 

Biserica  
„Nașterea Maicii 

Domnului”,  
IEUD 

 
 
 

 
 
 

1364 

 
Pentru datarea bisericii de lemn a fost adeseori menționat anul 1364. Datarea aceasta a apărut pentru prima dată în 
șematismul Diocezei Gherla din 1900, care, foarte probabil, a folosit ca sursă datele culese și trimise de Tit Bud, vicarul 
Maramureșului. Tit Bud a reafirmat această datare în 1911 făcând trimitere la o însemnare pe „grinda din podul 
bisericii”.[10] Datarea aceasta a fost de la el preluată și perpetuată atât prin publicații cât și prin tradiția orală creată în sat. 
Istoricul medievist Radu Popa a pus sub semnul întrebării datarea lui Tit Bud afirmând că aceasta, ca și altele asemănătoare, 
„se întemeiază pe creații livrești”, sugerând în schimb datarea după invazia tătară din 1717.[11] Tendința aceasta, de a data 
majoritatea bisericilor de lemn din Maramureș după invazia tătară din 1717, se reflectă în fișa monumentului, întocmită 
pentru înscrierea în patrimoniul mondial UNESCO.[1] 
Istoricul de artă Marius Porumb, mai echidistant față de amândouă pozițiile, a susținut că biserica de lemn din Ieud Deal „este 
probabil din secolul al XVII-lea, cu refaceri din secolul al XVIII-lea.”[12] 
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12.   
 
 

Biserica  
„Sfântul Nicolae”,  
SĂLIȘTEA DE SUS 

 
 

 

 
 
 
 

1365 

 
Localitatea a fost atestată la 1365. Biserica de lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost construită pe la 1680 de către o familie 
înstărită, descendentă a unui anume Nistor, de unde și denumirea bisericii, zisă a Nistoreștilor. Ctitoria Nistoreștilor este  
biserica mai nouă a localității, după cum reiese din mai multe însemnări pe marginea unor vechi tipărituri: „Cumpărat-au 
aciastă anume Penticostariu Nistoru Ilieșu și cu soțu său Porhiru ... și au datu pomană la biserica cea nouă din Seliște...văleat 
1753.[2]” A fost construită pe un loc ridicat, în partea de sus a localității Săliștea de Sus, pe partea dreaptă a văii.  
Construcția din lemn de brad, adus din locul numit „Gruiul Rusului”, a fost incendiată de tătari la 1717, fiind salvată de o 
femeie care a cărat apă cu găleata până a stins focul, spune legenda[3]. 
Monumentul se aseamănă cu Biserica Bulenilor ca siluetă. Absida altarului este de formă dreptunghiulară și acoperită cu o 
boltă semicilindrică. Naosul este și el acoperit cu o boltă semicilindrică supraînălțată, astfel că acoperișul are dublă poală. 
Peste pronaosul tăvănit se înalță turnul-clopotniță cu silueta sa sveltă. 
Biserica păstrează parțial pictura murală. Dintre scenele conservate se pot menționa în pronaos Judecata de pe urmă (pe 
peretele nordic) și Pilda celor zece fecioare. Pe boltă se mai poate distinge, într-un cerc mare, o scenă cu Ridicarea din 
Mormânt a lui Iisus, în culori vii, ce trădează o bună stăpânire a penelului de către zugrav. Un număr de icoane ne vorbesc de 
activitatea zugravului Alexandru Ponehalschi, în jurul anului 1772, și la această biserică[4]. 

 

13.   
 

Biserica  
„Sfântul Nicolae”,  

MOISEI 

 
 

 
 
 

1672 

 
Biserica de lemn din Mănăstirea Moisei, Maramureș, a fost construită în 1672. În jurul ei a funcționat o mănăstire de călugări 
cu un rol important pentru românii maramureșeni după distrugerea centrului religios de la Mănăstirea Peri în anii 1660. 
Pelerinajele cu ocazia sărbătorii Sfânta Maria Mare la această mănăstire sunt documentate din 1873. Acestea au contribuit 
atât la renumele locului în secolul 19 și 20 cât și la salvarea bisericii de lemn în perioade de inactivitate. Lângă mica biserică 
de lemn a fost construită în 1911 o nouă biserică de zid. Centrul monahal de la Moisei, cu mica sa mănăstire de lemn, așezată 
la poalele muntelui Pietrosul Rodnei, pe valea denumită Izvorul Negru, a fost înființat, după unele cercetări mai recente, încă 
din veacul al XIV-lea, iar după autorii mai vechi (Tit Bud, Ioan Bârlea, Atanasie Popa) la începutul secolului al XVII-lea. 
Documentar mănăstirea este amintită în 1637, când aici își avea reședința episcopul Dumitru Pop. În 1672 are loc sfințirea 
actualei biserici de lemn de către mitropolitul Ardealului Sava Brancovici. În anul 1682 egumen al Mănăstirii Moisei era 
Timotei Brașoveanu. Însemnările de pe cărțile ce au aparținut mănăstirii, ne vorbesc despre legăturile numeroase pe care le-a 
avut această mănăstire cu alte centre culturale românești ale epoci. 

 

14.   
 

Biserica  
„Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”,  

BORȘA 

 
 

 
 
 

1717 

 
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” se află în partea centrală a orașului Borșa. Ea a fost precedată de alte biserici de lemn 
menționate documentar începând cu secolul al XVI-lea. În Borșa au existat două biserici de lemn, dar nu se mai păstrează 
decât cea din partea de jos a orașului[2]. Biserica de lemn a fost reconstruită după anul 1717 deoarece lăcașul de cult anterior a 
avut de suferit în urma invaziei tătarilor din anul 1717. Locul unde s-au dat luptele poartă și azi numele de Preluca Tătarilor, 
localnicii fiind conduși în lupta din 4 septembrie 1717 de un preot, Lupu Șandor[3]. 
Biserica are o absidă poligonală decroșată, un naos de formă dreptunghiulară, deasupra căruia se află o boltă semicilindrică 
supraînălțată. Pronaosul este tăvănit, iar deasupra acestuia se înalță turnul-clopotniță, cu baza pătrată, cu foișor în arcade și 
fleșă zveltă[4]. Biserica are un acoperiș de șindrilă, cu poală dublă. Pe fațada de vest se mai află un pridvor deschis, cu etaj. 
Pridvorul are arcade elegante, realizate din arce sculptate, fixate prin cuie de lemn la întâlnirea cu cununa și stâlpii de 
susținere. Parapetul este realizat din scânduri traforate cu modele de pești și cercuri. Ușa de la intrare are partea de sus 
arcuită prin decuparea bârnei, ce susține ușorii laterali. 
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