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Motto:
Bisericuța din Albac - Octavian Goga (1908)

„Bisericuță din Albac,
Tu ești al vremurilor semn,

Tot bietul nostru plâns sărac
E-nchis în trupul tău de lemn.

Din ce-am cerut, din ce-am gândit,
Atâtea rugăciuni cuprinzi,

Și-atâta vis neizbândit,
Subt vechiul tău tavan de grinzi...

Tu știi cum ne-am trudit stingher,
De-a pururi fără crezământ
La Dumnezeu, acolo-n cer,
Și la-mpăratul pe pământ...

De-aceea, ostenit-acum
De zile rele câte-au fost,

Bătrână te-ai pornit la drum
Să-ți deie frații adăpost...

Rămâi aici, fă-ți un popas,
Fii sfetnic bun din veac în veac

Și spune-acasă ce-a rămas,
Bisericuță din Albac!”
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I. INTRODUCERE

Acest “Ghid de bune practici pentru restaurarea bisericilor de lemn monumente istorice 
din județul Bihor” este realizat în cadrul proiectului transfrontalier denumit ”Promovarea moștenirii 
comune – Revitalizarea turismului cultural în Euroregiunea Hajdú-Bihar – Bihor / Promoting our 
Common Heritage – Revitalization of the cultural tourism in Hajdú-Bihar – Bihor Euroregion” 
abreviat CommHeritage, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 
2007-2013 (www.huro-cbc.eu), cod de proiect HURO/1101/058/2.1.3.                                                                                 

Direcţia Județeană pentru Cultură Bihor a gestionat în calitate de lider acest proiect și l-a 
implementat în parteneriat cu Gyermekeinkért Foundation Kismarja, Parohia ortodoxă Hotar şi Parohia 
ortodoxă Gheghie. Proiectul are ca obiectiv general de marketing  pe termen mediu și lung dezvoltarea 
turismului în zonele rurale din Euroregiunea Hajdú-Bihar - Bihor și a turismului cultural transfrontalier 
iar ca obiective specifice creșterea numărului de turiști prin introducerea în circuitul turistic a celor patru 
clădiri monumente istorice reabilitate în cadrul proiectului și creșterea competitivității economice ca 
urmare a dezvoltării turismului. 

Mai concret, obiectivele specifice sunt reprezentate de reabilitarea a patru monumente de 
patrimoniu:                                                                                

a.) Biserica de lemn din Gheghie, monument istoric de categoria A (strămutată în anul 1714 din 
Luncșoara)

b.) Biserica de lemn din Hotar, monument istoric de categoria A (edificată în 1714)                
c.) Refuncţionalizarea vechiului grânar din comuna Kismarja (Ungaria) și transformarea acestuia 

în Muzeul Bocskai                                                                                     
d.) Refuncţionalizarea anexei vechiului grânar din comuna Kismarja (Ungaria) și transformarea 

acesteia în ateliere meşteşugăreşti
Proiectul are ca scop pe lângă reabilitarea monumentelor istorice enumerate mai sus tipărirea 

unei “Strategii de marketing turistic”, a prezentului “Ghid de bune practici pentru restaurarea bisericilor 
de lemn monumente istorice din județul Bihor” precum și realizarea unei pagini web. Acest proiect mai 
prevede şi semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor reabilitate în vederea includerii în circuitul turistic 
dar şi amenajarea zonelor de protecţie, inclusiv iluminatul.     
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II. CUVÂNT ÎNAINTE

 Am optat pentru elaborarea acestui “Ghid de bune practici pentru restaurarea bisericilor de lemn monumente 
istorice din județul Bihor” pentru că în Lista Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României din 
01.10.2010, se regăsesc nu mai puțin de 59 de biserici de lemn, dintre care 15 sunt monumente istorice de categoria 
A, deci de importanță națională, așa cum sunt și bisericile de lemn de la Hotar și Gheghie, care au făcut obiectul 
restaurării în cadrul acestui proiect.                                                     
 Mai presus însă de argumentele de ordin cantitativ a primat faptul că aceste biserici de lemn dau măsura 
spiritualității noastre deosebite și reprezintă amprenta specifică acestei spiritualități în Bihor. Trebuie să mai 
menționăm că au fost importante și argumentele de ordin practic și anume că am dorit să oferim deținătorilor 
acestor monumente istorice, parohiilor, un instrument eficient în vederea conservării și restaurării lor. Nu dorim să 
trecem cu vederea faptul că încă nu există conștiința valorii inestimabile și a necesității prezervării acestor biserici 
de lemn nu „după ureche” ci conform normelor care, după cum puteți constata lecturând acest Ghid, sunt destul de 
exigente. Nu am omis nici acele situații în care gestionarii acestor monumente istorice, crezând că bunele intenții 
țin locul proiectului întocmit de un arhitect atestat de Ministerul Culturii, al avizelor de specialitate, al firmei și 
dirigintelui de șantier atestate, au obținut în urma lucrărilor improvizate o biserică de lemn care nu mai seamănă cu 
cea inițială, denaturând caracteristicile care au determinat clasarea acesteia ca monument istoric.                                                                                                                  
 Acest Ghid de bune practici face și o radiografie exactă a situației celor 59 de biserici de lemn cu statut 
de monument istoric din județul Bihor în anul 2014. Un diagnostic exact însoțit de acest instrument de lucru, cum 
sperăm să devină prezentul Ghid, precum și experiența dobândită în urma derulării acestui proiect, ne fac să privim 
încrezători la viitorul bisericilor de lemn din Bihor și suntem convinși că nu vor mai exista cazuri de restaurări 
eșuate, făcute pe cont propriu. Chiar dacă respectarea prevederilor legale sporește semnificativ costurile și duce la 
o prelungire a duratei intervențiilor la un astfel de monument istoric, în final satisfacția este deplină.                                                                                                              
 Se cuvine să menționăm actorii implicați în acest proiect alături de Direcția Județeană pentru Cultură 
Bihor: Fundația Gyermekeinkért din Kismarja (Ungaria), Parohia ortodoxă Hotar, preot paroh părintele Horațiu 
Bocșan şi Parohia ortodoxă Gheghie, preot paroh părintele Nicolae Cioca.                                                           
 Proiectele profesioniste elaborate de către arhitecții Anemari Szabo și Cristian Pușcaș, atestați de Ministerul 
Culturii, au facilitat intervențiile antreprenorului general S.C. Euras S.R.L. Satu Mare, firmă atestată de Ministerul 
Culturii pentru intervenții la biserici de lemn monumente istorice, condusă de ing. ec. Mircea Lețiu. Lucrările au 
beneficiat de implicarea competentă a dirigintelui de șantier, deasemenea atestat de către Ministerul Culturii pentru 
acest tip de intervenții, dl. Ovidiu Oprea. Chiar dacă suma alocată prin proiect nu a permis decât restaurarea parțială 
a picturii interioare a bisericii de lemn din Hotar, aceasta a fost o bună ocazie pentru S. C. Arc Mondo Art S.R.L. 
(familia Bucur, Sanda, Ana și Pavel)  să-și dovedească încă o dată profesionalismul, inclusiv prin elaborarea unui 
valoros proiect de reabilitare a stratului pictural.                                                                
 Implicarea primarilor Bujor Chirilă (Țețchea), Dumitru Lazăr (Aușeu) și a d-nei viceprimar Ancuța Șchiop 
(Aușeu), a fost decisivă și li se cuvin mulțumiri pentru contribuția însemnată. Proiectul a avut de câștigat prin 
implicarea la Gheghie ca voluntar a d-lui Alin Buda, în virtutea amintirilor din copilărie legate de biserica din 
localitate, iar la Hotar a cântărețului bisericesc Dumitru Popa-Burescu. 
 Pe parcursul derulării proiectului instituția noastră dar și ceilalți parteneri implicați am beneficiat de 
consultanța cea mai oportună acordată cu operativitate de către echipa S.C. Urbangis S.R.L. condusă de d-l 
Laurenţiu Droj.                                                   
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 Fără aportul financiar al Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Bihor fiind serviciu public 
deconcentrat al acestuia, nu am fi putut onora obligațiile financiare care ne-au revenit în cadrul proiectului, motiv 
pentru care suntem hotărâți să pledăm pentru extinderea experienței noastre și la alte Direcții pentru Cultură din 
țară.
 Considerăm că acest proiect a avut pentru noi valoarea unui proiect - școală și am început deja demersuri 
pentru accesarea de noi fonduri europene, de această dată la o scară mai mare, pentru ca un număr de peste 20 de 
biserici de lemn monumente istorice din Bihor să poată să renască. În septembrie 2012, cu ocazia Zilelor Europene 
ale Patrimoniului am vernisat o expoziție de fotografii intitulată “Biserici care plâng, biserici care vor surâde”. 
Bisericile de la Gheghie și Hotar și-au redobândit surâsul iar noi ne-am dobândit încrederea și determinarea să 
continuăm  restaurarea tuturor bisericilor de lemn monumente istorice, care au nevoie să fie ocrotite.

        Director executiv
      Direcția Județeană pentru Cultură Bihor
           Lucian Silaghi
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III. PROBLEME LEGISLATIVE ŞI CLARIFICAREA NOŢIUNILOR  

Problematica monumentelor istorice din România este reglementată de Legea nr. 422/2001, privind 
protejarea monumentelor istorice, cea mai importantă reglementare pentru patrimoniul cultural național imobil din 
România. Am considerat utilă prezentarea principalelor noţiuni şi probleme legate de patrimoniul imobil aşa cum 
apar în legislaţia în vigoare - Legea  nr. 422/2001.

Definirea monumentului istoric şi lista monumentelor istorice:
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice.
   (2) În sensul prezentei legi, monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul 
României, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația naţională și universală.
   (3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile conform procedurii prevăzute 
în prezenta lege.
Art. 3. - Conform prezentei legi se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate 
suprateran, subteran și subacvatic: 
   a.) monument – construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele 
de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, 
funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau 
tehnic;
   b.) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții 
urbane sau rurale, care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie 
cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, științific sau tehnic; 
   c.) sit - teren delimitat topografic, cuprinzând acele creații umane în cadru natural, care sunt mărturii cultural-
istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, 
social, științific, tehnic sau al peisajului cultural.
   Art. 8. - (1) Monumentele istorice se clasează astfel:
   a) în grupa A - monumentele istorice de valoare națională și universală;
   b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
   (2) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii, la propunerea Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevăzute de prezenta lege.

 Lista monumentelor istorice
   Art. 22. - (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B și se întocmește 
de Institutul Național al Patrimoniului.
   (2) Lista monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii, se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I și se actualizează la fiecare 5 ani.

În cadrul listei monumentelor istorice există 4 categorii de monumente istorice, care pot fi recunoscute 
după cifra romană din codul de monument: I arheologie; II arhitectură; III monumente de for public; IV monumente 
memoriale / funerare.

În codul monumentelor istorice se regăsesc următoarele informaţii:  sigla alfabetică a judeţului în care se 
află – BH – Bihor; grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B; categoria căreia îi aparţine (I, II, III, IV); 
numărul curent în cadrul fiecărei categorii1. 

1Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice
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În prezent este în vigoare Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 670 
bis/01.10.2010, partea I, anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2361/2010. 

Zona de protecţie a monumentului istoric 
Art. 9. - (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, 
geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin 
care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau 
natural.
Art. 59. - Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric, potrivit art. 9 se consideră zonă de 
protecție suprafața delimitată cu o raza de 100 m în localități urbane, 200 m în localități rurale și 500 m în afara 
localităților, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.

Dreptul de preemţiune al statului: 
Art. 4. - (1) Monumentele istorice aparțin fie domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau 
comunelor, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.
 (2) Monumentele istorice proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt 
inalienabile, imprescriptibile și insesizabile; aceste monumente istorice pot fi date în administrare instituțiilor 
publice, pot fi concesionate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, în condițiile 
legii, cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.
 (3) Monumentele istorice aparținând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil în condițiile 
stabilite prin prezenta lege.
 (4)  Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi 
vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, pentru 
monumentele istorice clasate în grupa A sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, pentru 
monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, 
sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.
 (5) Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentionează să vândă monumente istorice, 
transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită 
de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii.

Intervenţii asupra monumentelor istorice
   Art. 23. - (1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de 
către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii.
 (2) În sensul prezentei legi, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
 a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări 
peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice;
 b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
 c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de 
panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice;
 d) schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
 e) strămutarea monumentelor istorice;
 f) amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de 
protecție a monumentelor istorice.
 (3) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile 
prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, după caz, 
al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.
 (4) Autorizațiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituțiilor abilitate prin lege și fără respectarea 
condițiilor acestora, sunt nule de drept.
 (5) Obligația privind folosința monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcției. 
În situația în care aceasta nu există, Obligația privind folosința monumentului istoric ține locul documentației 
tehnice de utilizare a bunului imobil, în condițiile legii.
Art. 24. - (1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se 
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află în zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului 
Ministerului Culturii sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și a celorlalte 
avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
 (2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a 
funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare și de regimul 
de proprietate a imobilului, se fac cu specialiști și experți atestați și sub inspecția și controlul propriu al Ministerului 
Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, în condițiile legii.
 (3) În condițiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de 
specialitate, personalul de inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice 
sancțiuni și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare penală.
 (4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor 
și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu 
respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor, privind calitatea lucrărilor în 
construcții.
 (5) Protejarea și conservarea monumentelor istorice, reprezentând descoperiri arheologice rămase 
decopertate se fac, în condițiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului științific al șantierului și 
a instituției organizatoare.

Obligaţiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art. 36. - (1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor 
drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:
 a) să întrețină, să folosească și să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi și a 
Obligației privind folosința monumentului istoric, conform art. 17;
 b) să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea 
incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere 
a acestora în condițiile legii;
 c) să înștiințeze de urgență, în scris, Direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, 
precum și primarul orașului ori al comunei respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică a 
monumentelor istorice deținute și aflate în teritoriul unității administrativ-teritoriale;
 d) să înștiințeze de urgență, în scris, Direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, 
precum și primarul orașului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcții, 
elemente de construcții, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, 
asigurând păstrarea descoperirilor în condițiile legii, până la sosirea delegatului instituției de specialitate, dar nu 
pentru mai mult de 15 zile;
 e) să asigure, în condițiile legii, accesul specialiștilor desemnați de Ministerul Culturii sau de Direcțiile 
județene pentru cultură, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv 
arheologice, de expertizare a monumentelor istorice și pentru operațiunile de evidență;
 f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanțeze săpătura, cercetarea 
arheologică, elaborarea documentației aferente, conservarea și protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia 
efectuării cercetării arheologice;
 g) să obțină avizele prevăzute de lege pentru toate intervențiile prevăzute la art. 23;
 h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum și a oricăror alte lucrări, 
conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens și să prevadă în 
contracte condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate;
 i) să respecte toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută 
ei înșiși lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții, conform prevederilor prezentei legi;
 j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice 
deținute, în cazul în care acestea sunt inițiate și finanțate de persoane juridice abilitate în condițiile prezentei legi;
 k) să permită montarea și să întrețină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a 
imobilului;
 l) să obțină avizul Direcţiei județene pentru cultură, respectiv a municipiului București și să asigure pe 
propria răspundere condiții corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de publicitate în cazul 
în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;
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 m) să comunice Direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, orice schimbare 
a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor 
istorice.
 (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcție ce fac obiectul autorizării, la 
monumentele istorice de categorie B, cu excepția lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate și de persoane 
fizice sau juridice neatestate, cu condiția respectării avizelor de specialitate.
 (3) În cazul în care, în îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor 
istorice constată producerea unor pagube, aceștia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile 
de la constatare de către instituțiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.
 (4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii 
acestora au următoarele obligații:
 a) să înștiințeze în scris Direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, despre 
intenția de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemțiune al statului sau, după caz, 
al unității administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei legi;
 b) să notifice viitorului proprietar, chiriaș sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care 
îl deține, precum și Obligația privind folosința monumentului istoric;
 c) să înștiințeze în scris Directia județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, despre 
schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit 
legii și să transmită acesteia o copie de pe acte.
Art. 37. - (1) Pentru protejarea monumentelor istorice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, 
Ministerul Culturii și serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și autoritățile administrației publice 
locale, după caz, pot asigura, la cererea proprietarilor, cu titlu gratuit, consultanță de specialitate, în condițiile legii.
 (2) În cazul în care statul sau autoritățile publice locale acordă sprijin financiar, acesta constă în acoperirea 
parțială sau totală a costurilor studiilor și documentațiilor tehnice, precum și, după caz, ale lucrărilor de intervenție 
asupra monumentelor istorice.
Art. 38. - (1) Contribuția financiară a statului, constând în sume alocate prin bugetul Ministerului Culturii cu 
destinația protejării monumentelor istorice, indiferent de deținător, poate să acopere total sau parțial costul lucrărilor 
de protejare a monumentelor istorice.
 (2) Contribuția financiară a consiliilor județene, municipale, orășenești și comunale, după caz, poate să 
acopere integral sau parțial costul lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B, 
precum și, individual sau prin cofinanțare, costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din 
grupa A, aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.
 (3) Contribuția financiară a statului și a autorităților administrației publice locale poate fi asigurată prin 
cofinanțare, precum și în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane fizice sau juridice.
 (4) Situațiile în care statul, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea 
costurilor lucrărilor menționate la alin. (1)-(3), proporția contribuției statului, procedurile, precum și condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna, se stabilesc prin 
norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și a Ministerului 
Finanțelor Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 (5) În situațiile și în condițiile prevăzute la alin. (4), la data alocării sprijinului financiar în cuantumul 
contribuției statului sau a autorităților administrației publice locale, asupra imobilului monument istoric în cauză se 
constituie o garanție imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea statului, respectiv a unităților administrativ-
teritoriale.
 (6) Garanția imobiliară prevazută la alin. (5) se recuperează în totalitate de la beneficiarul contribuției 
statului sau, după caz, a autorităților administrației publice locale, împreună cu dobânzile aferente, în situația în care 
bunul în cauză a fost înstrăinat de proprietar altei persoane decât statul sau autoritatea administrației publice locale 
înainte de împlinirea perioadei de 10 ani de la constituirea garanției imobiliare.
 (7) Constituirea garanției imobiliare în favoarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale este scutită 
de taxa de timbru.
 (8) La data împlinirii termenului de 10 ani garanția imobiliară instituită asupra imobilului se stinge de drept.
Art. 39. - (1) Costul lucrărilor de proiectare, expertizare, conservare, reparare, consolidare, restaurare și punere în 
valoare a monumentelor istorice, indiferent de grupa în care sunt clasate, ori a altor imobile din ansambluri sau situri 
istorice, aflate în proprietate publică ori privată, incluse în programe de importanță națională sau internațională, 
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stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată la propunerea ministerelor implicate în realizarea acestora, poate fi 
acoperit integral ori parțial de la bugetul de stat sau al unităților administrativ-teritoriale, prin bugetul ordonatorilor 
de credite care participă la realizarea programelor.

(2) Pentru acoperirea costului lucrărilor prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie constituirea de garanții de 
către beneficiarii contribuției.

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public național, pentru care nu se datorează taxa 
pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire.
Art. 40. - Pentru stimularea protejării monumentelor istorice, proprietarii persoane fizice care realizează pe 
cheltuiala proprie, integral sau parțial, lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare, precum și programe și proiecte culturale beneficiază, în condițiile legii, de reducerea cu minimum 50% a 
cuantumurilor impozitelor și a taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale.
Art. 41. - (1) Proprietarii imobilelor monumente istorice, definite potrivit art. 3 lit. a) din prezenta lege, sunt scutiți 
în totalitate de plata impozitului pe clădiri, cu excepția spațiilor în care se desfășoară activități economice sau 
comerciale. 

(2) Pentru suprafața ocupată la sol de imobilele prevăzute la alin. (1) nu se plătește impozitul pe teren. 
(3) Potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim 

de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziție 
publicului pentru vizitare, precum și instituțiilor specializate pentru cercetare.
Art. 42. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru persoanele fizice sau juridice care dobândesc prin moștenire 
un bun imobil clasat ca monument istoric, utilizat ca locuință sau pentru activități necomerciale și care se angajează 
în scris la Direcția pentru cultură în al cărei teritoriu de competență se află bunul imobil în cauză să execute, în 
termen de 12 luni, lucrările de restaurare și consolidare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată în 
condițiile legii.

(2) În situații justificate și cu avizul Directiei județene pentru cultură, respectiv a municipiului București, 
termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată cu încă 12 luni.

(3) În cazul neîndeplinirii în condițiile și în termenele prevăzute la alin. (1) și (2) a obligațiilor asumate de 
proprietar la dobândirea bunului, precum și în cazul înstrăinării bunului înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor 
de consolidare sau restaurare, taxa de timbru se recuperează prin Direcția generală a finanțelor publice, pe baza 
notei de constatare a Direcției județene pentru cultură, respectiv a municipiului București.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică și celor care dobândesc prin donație un bun imobil clasat ca monument 
istoric.

(5) Înstrăinarea cu titlu gratuit sau oneros către stat sau către unitățile administrativ-teritoriale a monumentelor 
istorice este scutită de plata taxelor de timbru.
Art. 43. - Proprietarii de monumente istorice sunt scutiți de plata taxei de autorizare a intervențiilor executate, în 
conformitate cu dispozițiile prezentei legi, asupra monumentelor istorice deținute, în cazul în care utilizează bunul 
imobil numai pentru activități necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.
Art. 44. - Proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice beneficiază de reducerea cu 50% 
a taxelor de autorizare pentru lucrările pe care le finanțează și care sunt necesare pentru păstrarea integrității fizice 
și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice, astfel cum sunt ele reglementate prin documentația de 
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată pentru zona de protecție respectivă, sau prin avizul Direcției 
Județene pentru Cultură, respectiv a municipiului București.

Sancţiuni
Art. 53. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, 
disciplinară, contravenţională sau penală.
Art. 54. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 187/2012, începând cu 01.02.2014.
Art. 55. - (1) Constituie contravenții la regimul de protejare a monumentelor istorice următoarele fapte, dacă, 
potrivit legii, nu constituie infracțiuni:

a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanșarea procedurii de clasare sau asupra unui 
monument istoric, fără avizul Ministerului Culturii;

b) încălcarea de către proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric a 
obligațiilor prevăzute la art. 36;

c) nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice, precum și a taxelor și tarifelor prevăzute de 
prezenta lege;
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 d) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 9 alin. (5) si (6), în lipsa acordului autorității competente;
 e) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesității obținerii avizului Ministerului Culturii sau a 
serviciilor deconcentrate ale acestuia, după caz, pentru lucrările propuse la monumente istorice în zona de protecție 
a acestora ori în zonele protejate;
 f) eliberarea autorizațiilor de construire sau de desființare pentru lucrări la monumente istorice în zonele 
protejate, fără avizul Ministerului Culturii ori al serviciilor deconcentrate, după caz.
 (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) și f) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 
lei, iar cele menționate la alin. (1) lit. b)-d) se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
 (3) Contravențiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se prescriu în termen de 3 ani de la data 
săvârșirii lor.
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IV. BUNE PRACTICI
ÎN GESTIONAREA BISERICILOR DE LEMN MONUMENTE ISTORICE

 Exemplele de bune practici în gestionarea monumentelor istorice din prezentul Ghid vizează trecerea 
în revistă a unor măsuri elementare, generale, care trebuie respectate de către proprietarii bisericilor de lemn 
monumente istorice. Prezentul capitol a fost realizat pornind de la deficiențele constatate în teren şi de la „Obligația 
privind folosinţa monumentului istoric”1, așa cum reiese din Capitolul al IV-lea al Ordinului nr. 2684/18.06.2003.

1. Măsuri pentru evitarea surselor potențiale de umiditate  
 Întreţinerea permanentă a învelitorii și repararea acesteia; în caz de urgenţă, realizarea unei învelitori locale de 
protecţie, provizorie, din folie pvc, plastic sau carton asfaltat, pentru a evita infiltrarea apei.  

2. Asigurarea drenajelor, izolaţiilor, canalizărilor exterioare pentru colectarea apelor.

3. Măsuri pentru asigurarea climatului corespunzător necesar conservării monumentului istoric 
a.) La exterior – amenajarea unei alei sau a unui spaţiu liber în jurul bisericii; 
- Interzicerea depozitării de lemne de foc, unelte, diferite obiecte, în pridvor, sub streaşina bisericii sau lângă 
biserică.
- Menținerea locului unde este amplasată biserica (cimitir, curte) degajat și curat. Se va îndepărta vegetația 
din imediata vecinătate a bisericii. Iarba va fi cosită periodic. Se vor lua măsuri pentru îndepărtarea insectelor, 
rozătoarelor, a altor agenţi biologici ce duc la distrugerea lemnului şi a picturii interioare.
b.) Măsuri pentru protejarea decorațiunilor artistice împotriva acțiunii factorilor fizici sau chimici
- Se vor evacua din interior țesăturile, mușamalele, elementele decorative din nylon și materialele sintetice.
- Este interzisă acoperirea picturilor originale, a iconostasului pictat, a mobilierului original pictat, cu orice obiect, 
decoraţiuni, ţesături, icoane precum şi baterea cuielor în suprafeţele pictate din interior. 
- Elementele din lemn sculptat să nu fie vopsite, placate cu alte materiale, să rămână aparente
- Evacuarea din interior a tuturor ţesăturilor, muşamalelor, elementelor decorative din nylon și a materialelor 
sintetice.
- Ferestrele să fie funcţionale, să poată fi închise; golurile ferestrelor să fie protejate de plasă metalică pentru a nu 
permite intrarea insectelor, păsărilor, când ferestrele rămân deschise; 
- Se va aerisi periodic și se va evita condensul.
- Se va efectua periodic curățenie și se va întreține pe cât posibil.
- Este interzisă montarea aparatelor de aer condiționat pe faţade.

4.  Măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instalațiilor electrice 
- Este obligatorie izolarea cablurilor electrice, protejarea corpurilor de iluminat și a prizelor. Se interzic strict prizele 
improvizate, reșourile și alte aparate cu rezistență electrică mare, care pot duce la incendii sau la supraîncălzirea 
rețelei.
- Să existe instalaţie de paratrăznet funcţională. Aceasta va fi verificată periodic. 

5. Măsuri pentru protecţia faţă de foc, față de incendii 
- Pentru încălzire nu se vor folosi niciun fel de sobe, arzătoare pe gaz ci doar aparate electrice speciale, asigurate 
din punct de vedere al rezistenţelor.  
- Existenţa punctului PSI  în stare de funcţionare precum și a stingătoarelor este obligatorie.
- Lumânărarul să fie adăpostit într-un corp de tablă, protejat, eventual la distanţă de biserică (circa 8-10 m)

1 Capitolul IV Condițiile de utilizare, de exploatare și întreținere ale monumentului istoric din Obligația privind folosința 
monumentului istoric” - Ordin nr. 2684/18.06.2003. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 24.06.2003, privind 
aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric și a conţinutului acesteia
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6. Utilizarea doar a materialelor și tehnicilor adecvate pentru realizarea lucrărilor de consolidare, conservare și 
restaurare a monumentului istoric:  
- să nu fie folosită ţiglă, tablă pentru învelitoare ci doar şindrilă
- ignifugarea și tratarea antifungică a șindrilei se va face prin imersie, înainte de montarea ei
- este interzisă montarea de uși, ferestre din PVC sau metalice 
- Bisericile de lemn nu vor fi tencuite. Excepţie fac doar cele care au fost tencuite din construcţie şi în acel caz se 
vor folosi doar materiale tradiţionale. Nu se foloseşte ciment / tencuieli pentru reparaţii. La umplerea sau înfundarea 
golurilor, fisurilor, nu se utilizează polistiren nici vată minerală pentru izolaţii sau placări
- Se vor folosi doar materiale tradiționale cum sunt lemnul, piatra etc.
- Bisericile nu se plachează cu scândură sau lambriuri. Asigurarea izolaţiei se va realiza  prin operaţiuni de restaurare 
care vor prevedea şi etanşeizarea spaţiilor dintre grinzi.
- Nu se vor placa interioarele sau exterioarele cu lambriuri din plastic.

7. Respectarea zonei de protecţie a bisericii monument, respectarea cadrului ambiental învecinat: 
Zona de protecţie este de 100 m în mediu urban, 200 m în mediu rural și 500 de m în extravilan, dacă nu se prevede 
altfel prin Planurile Urbanistice Generale (PUG).
- nu se vor realiza construcţii noi – case parohiale, anexe, altare de vară, terase acoperite, şoproane în imediata 
vecinătate a bisericii monument
- în cazul în care biserica este în cimitir, nu se vor amplasa morminte în imediata vecinătate iar monumentele 
funerare nu vor fi înalte.
- zonele accesibile păsărilor, localizate în special la streașină și turn vor fi protejate cu plase speciale din fire transparente 
și cât mai puțin vizibile, care să le împiedice cuibărirea. Excrementele păsărilor pot provoca daune importante 
monumentelor istorice, mai ales dacă învelitorile din șindrilă nu sunt etanșe, permițând diluarea resturilor în apa din 
precipitații și scurgerea pe pereți.

Cele mai frecvente greşeli atunci când se fac intervenţii neautorizate şi nesupravegheate de diriginţi 
de şantier atestaţi
- învelitorile din tablă sau din ţiglă la acoperiş şi turn sau folosirea de şindrilă neadecvată
- tâmplăriile din PVC la ferestre şi uşi
- uşile sau ferestrele metalice
- soclul din beton 
- şapele din beton în interior / exterior
- reparaţiile cu mortare de ciment sau cu chit la elementele de lemn
- placarea cu polistiren
- realizarea de termoizolaţii cu vată minerală, cu folie de aluminiu
- tencuiala nobilă, tencuiala pe bază de ciment etc.  
- montarea de aparate de aer condiţionat pe pereţii bisericii
- folosirea uleiului de transformator pentru impregnarea şindrilei şi a altor elemente de lemn

Strategia modului de abordare a monumentului istoric în vederea reabilitării
 În demersurile pentru reabilitarea, repararea bisericii, amenajarea spaţiului din jur, realizarea unor 
construcţii în jurul bisericii monument istoric, făcute de către deţinătorul monumentului istoric (parohia, în cazul 
bisericilor), există un anumit parcurs. Acest parcurs trebuie să înceapă cu conştientizarea şi acceptarea de către 
preot, parohie, comunitate că pentru o biserică monument istoric există o legislaţie particulară, metode şi mijloace 
aparte de reabilitare, speciale. Ar urma apoi proiectarea intervențiilor vizate, obținerea avizelor legale şi lucrările 
de execuţie propriu-zise: reparații capitale și activități de restaurare. 

Vă propunem următoarea succesiune a demersurilor:
- Consultarea Direcției Județene pentru Cultură Bihor 
- Obţinerea certificatului de urbanism de la primăria localităţii pe raza căreia se află monumentul istoric 

susceptibil să fie reabilitat
- Alegerea unui arhitect atestat, în funcție de categoria bisericii monument istoric
- Realizarea proiectului tehnic
- Realizarea expertizei tehnice a structurii bisericii monument istoric
- Realizarea expertizei biologice
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- Obţinerea avizului Direcției Județene pentru Cultură / Ministerului Culturii
- Obţinerea autorizaţiei de construire
- Alegerea unei echipe de meşteri specializaţi în lemn, cu lucrări de referinţă, atestaţi de Ministerul Culturii 
- Apelarea la un diriginte de şantier atestat de Ministerul Culturii 
- Urmărirea lucrărilor de către arhitect şi diriginte de şantier 
Respectarea cu scrupulozitate a acestor pași este garanția realizării unor restaurări profesioniste, care să asigure 

după finalizarea lucrărilor conservarea stării și aspectului inițiale ale bisericilor monumente istorice. În acest fel 
se va putea evita mutilarea unor biserici de lemn, care au supraviețuit două sau poate chiar mai mult de trei secole 
pentru a ni se putea înfățișa azi în toată splendoarea.
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V. PRINCIPALELE DETERIORĂRI ALE CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN ŞI 
TEHNOLOGIA DE LUCRU LA INTERVENŢII2

ing. Halász Annamária, specialist MC

Cauzele deteriorărilor

După o analiză amănunțită a construcțiilor din lemn se pot constata unele cauze care conduc la deteriorarea 
elementelor componente ale acestora și anume: erori inițiale de construcție, deficiențe în întreținerea construcției, 
intervențiile ulterioare și degradarea biologică.

1. Erori inițiale

1.1. Lipsa unei infrastructuri stabile determină deteriorări la nivelul tălpilor construcției, în urma cărora apar 
deteriorări la pereți, la îmbinări, deplasări la nivelul cosoroabelor, deplasându-se și căpriorii;
1.2. Subdimensionarea elementelor de structură;
1.3. Folosirea lemnului de esență moale la elementele de structură;
1.4. Plasarea incorectă (asimetrică) a structurii turnului și a foișorului, adăugarea de balcoane - cafasuri în cazul 
bisericilor, care conduc la supraîncărcarea și destabilizarea structurii;
1.5. Deficiențe la învelitoare: realizarea învelitorii din materiale necorespunzătoare (mai grele, de calitate inferioară), 
greșeli de execuție a învelitorii, deschiderea de ferestre noi pentru iluminat, executate greșit;

2. Deficiențe de întreținere

2.1. Comiterea unor erori la întreținerea construcțiilor din lemn prin intervenții incorecte asupra construcției: 
reparații de fundații și trotuare din beton prin înglobarea elementelor din lemn, oprind astfel ventilarea naturală a 
infrastructurii;
2.2. Aplicarea de vopsele și lacuri pe suprafețele de lemn, care închid porii de suprafață ai lemnului, oprind astfel 
ventilarea naturală;
2.3. Ignorarea întreținerii periodice, care presupune curățarea vegetației ce crește în jurul construcției, oprind 
scurgerea apelor pluviale, colmatând rigolele; necurățarea arborilor ce cresc în jurul construcțiilor din lemn, care 
umbrind pereții și învelitoarea, duc la deteriorarea acestora;

3. Degradări biologice

3.1. La nivelul tălpilor apar degradări din cauza unor infrastructuri realizate incorect, dacă tălpile construcției se 
reazemă direct pe pămînt sau elementele din lemn sunt înglobate în beton. 
3.2. La nivelul pardoselii se pot degrada dușumelele din lemn din cauza așezării directe pe pământ a grinzilor 
podelei şi a duşumelei. 
3.3. La nivelul pereţilor, degradările apar din cauza degradării în timp a lemnului de esenţă moale, folosit incorect 
şi din cauza infiltraţiilor de apă, cauzate de învelitoarea care nu mai e etanșă.
3.4. La nivelul cosoroabelor şi a şarpantei degradările apar din cauza degradării învelitorii.
3.5. Învelitorile din lemn au o durată de viaţă în funcţie de esenţa lemnului și a felului de prelucrare a suprafeţei 
materialului lemnos. Neîntreţinerea corectă sau neînlocuirea la  timp a învelitorii facilitează pătrunderea apei peste 
2  Extras din lucrarea de licență “Tehnologia intervențiilor pe structuri din lemn” – Postuniversitar. Reabilitarea patrimoniului 
construit, fotografii ealizate pe șantierele de restaurare
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structura din lemn, determinând deteriorările elementelor la nivelul şarpantei, cosoroabelor, bolţilor şi pereţilor.
3.6. Folosirea în construcţie a lemnului sănătos, fără atacuri biologice, este foarte importantă atât la începutul 
construcţiei, cât și la intervenţiile ulterioare.

 Măsuri constructive

Corectarea erorilor iniţiale

1. Realizarea unei fundaţii și a unui soclu din zidărie de piatră uscată (fără mortar de ciment), înlocuirea umpluturii 
de pământ cu umplutură de piatră şi sort, fără nisip, realizarea unui canal de aerare a soclului şi a tălpilor construcţiei 
înlătură umiditatea şi previne apariţia degradărilor biologice.

2. Consolidarea structurii prin elemente de preluare a eforturilor unde este cazul, schimbarea elementelor de 
structură originală deteriorată cu elemente din lemn de esenţă tare, dimensionate corect.

3. Realizarea învelitorii cu materiale de calitate şi având o formă identică cu originalul, având grijă la executarea 
corectă a schimbărilor de pantă.

4. Realizarea unei sistematizări verticale cu rigole de scurgere a apelor pluviale, cu trotuar de protecţie din sort sau 
lespezi de piatră executat fără mortar de ciment.
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Realizare schelă Învelitoare de protecţie

Evacuare umpluturi Fixare, ancorare şi rigidizare structură
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Realizare sprijiniri pentru liftare

Liftare ansamblu 

Ansamblu liftat, protejat cu învelitoare de protecţie
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Săpături pentru fundaţii 

Desfacere tălpi deteriorate
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Revizuirea tălpilor deteriorate, prin completare

Fixarea tălpii revizuite pe poziţie

Prelucrarea materialului lemnos
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Realizarea soclului din zidărie de piatră

Revizuiri cosoroabe

Revizuiri şi completări căpriori
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Învelitori turn şi corp biserică 

Revizuire turnuleţe 
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VI. RESTAURAREA BISERICII DE LEMN „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE” 
DIN HOTAR

Arhitect atestat MC Cristian Puşcaş

INFORMAȚII PRELIMINARE

Biserica de lemn “Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Hotar, comuna Țețchea, județul Bihor, 
face parte din patrimoniul cultural arhitectural al județului Bihor, fiind una dintre cele 59 de biserici de lemn 
rămase pe teritoriul județului. Biserica este în prezent înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, având codul BH-
II-m-A-01162. Conform acestui document, biserica  se încadrează în categoria de importanță A, dovada în plus 
a valorii naționale a lăcașului studiat. Lăcașul de cult este proprietate a Bisericii Ortodoxe Române, Episcopia 
Oradiei, Parohia Ortodoxă Hotar. 

Conform inscripțiilor în scriere chirilică și în același loc cu litere latine, biserica de lemn din Hotar datează 
din anul 1714. Din punct de vedere compozițional biserica reprezintă o adevărată excepție în tipologia bisericilor 
de lemn din Bihor, fiind singura existentă care are absida altarului de formă hexagonală.
     

Imagine de ansamblu înainte de 
intervenție

Detaliu portal de acces înainte de 
intervenție

Detaliu portal interior inainte de 
intervenție

REFERINȚE CONSTRUCTIVE

Sistemul constructiv este unul specific construcțiilor din lemn, bârnele din lemn de stejar fiind îmbinate 
la capete în cheotori drepte cu crestături în forma literei T. Până la intervenția din anul 2014, lăcașul a suferit 
patru intervenții majore, ultima dintre acestea înregistrându-se în anul 1969, atunci când, specialiștii Direcției 
Monumentelor Istorice au elaborat și aplicat un plan de reabilitare a lăcașului. Dovada acestor intervenții se poate 
regăsi la nivelul ferestrelor. Cu excepția uneia, toate celelalte au fost supradimensionate prin tăierea bârnelor 
învecinate.

Lăcașul uimește prin raportul proporțiilor, configurația sa planimetrică accentuând acest aspect. Desfășurată 
dupa un plan dreptunghiular, având ca singur element decroșat absida altarului, biserica este acoperită cu un 
singur « val » de învelitoare, fără vreo rupere a pantelor sau fără vreun decrosaj al acestora. Din acest motiv, 
monumentalitatea lăcașului este cu atât mai mult accentuată, cu cât turnul și fleșa acestuia nu au dimensiuni 
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deosebite, imprimând astfel o senzație de încadrare și apartenența la sit a volumului bisericii. Acest efect este cu 
atât mai bine pus în evidență cu cât, neavând târnaț pe niciuna dintre laturi, corpul învelitorii iese în consolă față 
de marginile exterioare ale pereților cu circa 1 metru. Prin acest procedeu tehnic se obține în afara efectului vizual 
monumental și o protecție eficientă împotriva apelor pluviale.

La interior, volumul masiv al bisericii este accentuat și de calitatea și specificul materialelor folosite. În acest 
sens este suficient a fi menționat tipul de boltire a naosului, acolo unde, dulapii masivi din scândură de stejar denotă 
cu prisosință acest aspect. Mai mult, grinda tirant din interiorul navei, și aceasta la rândul ei rigidizată printr-o bârnă 
distanțier ancorată în arcul dublou al bolții, sunt elemente suficient de explicite cu privire la încărcările și sarcinile 
la care sunt supuse elementele constructive ale bisericii.

Balconul și flesa turnului- 
degradări

Fleșa turnului interior cu evidențierea pierderii 
etanșeității

Detalii ale degradării 
învelitoarei

Ultima remarcă, privind tipologia constructivă a lăcașului, se referă la informațiile în baza cărora, corpul 
corului existent a fost adăugat bisericii în anul 1880. În baza acelorași informații, cum de altfel se constată până în 
ziua de azi, accesul spre cor se face din zona naosului, prin intermediul unei scări interioare. Bazată pe un sistem 
constructiv specific tehnologiei lemnului, biserica din Hotar prezintă câteva particularități. În această categorie 
intră specificul zonei altarului, dar și tipicul bolții semicilindrice din zona naosului. Întregul ansamblu, împreună cu 
elementele de artă decorativă dar și cu ansamblul picturilor murale interioare, conferă bisericii calități arhitecturale și 
patrimoniale deosebite, fapt ce justifica necesitatea investiției în reabilitarea și promovarea acestui bun patrimonial.

CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE IMOBILULUI

- tălpile din lemn de stejar, în stare bună, având dimensiuni cuprinse între 22-26 x 26-32 cm,
- pereții laterali de închidere și pereții intermediari din lemn de stejar, îmbinați la colțuri în cheotori simple, 
dreptunghiulare, sunt alcătuiți din bârne dispuse orizontal, cu un număr variind între 9 și 12 elemente constructive,
- bolta peste naos este de tip cilindric, nașterea acesteia este la circa 2,05-2,10 m înălțime de la cota pardoselii. 
Pentru rigidizare, în interiorul naosului există o grindă tirant, care, la rândul ei, pentru rigidizarea ansamblului este 
agățată de grinda romanată ce parcurge traiectoria bolții la interior, printr-un element vertical. Descărcările laterale 
se realizează pe bârnele longitudinale exterioare, iar pe laturile scurte pe pereții despărțitori dintre pronaos și naos, 
respectiv dintre naos si altar. Înălțimea maximă a boltei este la cota +4,10 metri
- turnul clopotniță are secțiune pătrată, cei patru stâlpi componenți, fiind fixați la partea de jos pe un sistem de 
tălpi încrucișate ce reazemă pe peretele naosului, respectiv pe peretele exterior al pronaosului. Corpul turnului este 
rigidizat pe fiecare dintre cele patru fețe cu câte două elemente încrucișate pe diagonală. La partea superioară, este 
amenajat un balcon deasupra căruia, fleșa a cărei bază este pătrată, se înalță spre vârf, căpătând o formă conică
- șarpanta corpului bisericii este realizată din căpriori de lemn cioplit de brad, ce se reazemă pe cosoroabele laterale 
perimetrale. Înălțimea maximă la coamă este de 6,80 metri, iar punctul de pornire al căpriorilor se află la circa 2,00 
metri deasupra cotei zero (cota de călcare interioară). Deschiderea maximă între reazemele căpriorilor pe cosoroabe 
este de 6,40-6,50 metri, iar distanța dintre interaxul căpriorilor este în medie de 78-80 cm. Căpriorii sunt executați 
din lemn cioplit de brad, cu secțiunea variabilă între 12x12 cm și 12x14 cm.
Îmbinările elementelor din lemn sunt realizate fie prin cioplirea elementelor (zonele de îmbinare la colț a bârnelor), fie 
prin cepuri din lemn de esență tare (salcâm sau carpen) în mod special în zona prinderii căpriorilor de elementele de 
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tip aruncătoare de la baza învelitorii. Cuiele din lemn au diametrele cuprinse între 25-30 mm, lipsind cu desăvârșire 
la acest nivel prinderile metalice. Acestea, pot fi văzute însă în structura șarpantei, la nivelul rigidizărilor turnului.

SITUAȚIA LĂCAȘULUI ÎNAINTEA INTERVENȚIEI                                                           

Înaintea investiției derulate, obiectivul se afla într-o stare de degradare generalizată, cauzată în primul rând 
de scoaterea din folosința ritualică a lăcașului. Elementele afectate de degradare erau în primul rând învelitoarea 
din șindrilă, mare parte a elementelor șarpantei, dar și o parte a bârnelor pereților laterali. Din punct de vedere al 
posibilităților de acces, biserica este amplasată în cimitirul satului, pe fosta vatră a localității. Acest lucru îngreunează 
atât accesul sătenilor la biserică, cât și al vizitatorilor externi. Acest lucru se datorează așezării geografice a localității 
în raport cu principalul drum rutier (E60). Acest lucru este cu atât mai regretabil cu cât, biserica de lemn este 
înscrisă în lista monumentelor istorice ca și monument de arhitectură cu valoare națională deosebită.

Învelitoarea din șindrilă era în mare parte distrusă datorită neîntreținerii acesteia. Șindrila dreaptă din lemn 
de brad era de asemenea degradată în masă. Practic, întreaga cantitate de șindrila fiind complet compromisă și 
pentru că nu asigura etanșeitatea necesară protejării elementelor șarpantei și a bolții semicilindrice de deasupra 
naosului, prin proiect s-a propus schimbarea ei integrală. Ca o consecință directă, în cadrul inspecției vizuale 
întreprinse în spațiul podului, s-au constatat deteriorări consistente și importante ale elementelor șarpantei, din 
fericire porțiunea turnului fiind foarte puțin afectată. Cu toate acestea, elementele constitutive ale șarpantei, căpriori, 
clești, contrafișe, lețuri pentru șindrilă, prezintă degradări masive și consistente, punând în real pericol echilibrul 
structural și volumetric al bisericii. În același context, este de invocat și starea de conservare a tălpii fundațiilor, 
aceasta fiind afectată vizibil de umiditatea provenită din precipitațiile sub formă de ploi sau ninsori. La nivelul 
acestor elemente constructive, se observă cu ușurință fisurile pe nervuri ale bârnelor, fapt alarmant în raport cu 
absența unor măsuri concrete de consolidare și conservare sau înlocuire a acestora.

Din punct de vedere structural nu s-au observat degradări majore la partea inferioară a corpului bisericii. 
Acest fapt se datorează în parte și lucrărilor de intervenție din perioada anului 1970. Pentru partea de șarpantă 
și învelitoare însă s-au constatat degradări fizice și morale accentuate, fapt ce a condus spre recomandările de 
intervenție. Această stare de fapt se datorează în primul rând infiltrațiilor apelor pluviale în zona coamei și a 
căpriorilor. Cele mai deteriorate porțiuni erau cele din zona coamei corpului bisericii și din zona aruncătorilor de 
la baza învelitorii.

SCHEMA INTERVENȚIILOR PROPUSE

Conform documentației elaborate, s-au propus următoarele tipuri de lucrări:
- refacerea învelitorii
- reparații capitale la șarpantă prin înlocuirea integrală a elementelor degradate și eventuale reparații locale
- curățare și tratament antibacteriologic și ignifug al materialului lemnos original și nou pus în operă
- consolidarea pereților din bârne din lemn de stejar
- refacere fundație din piatră de râu
- hidroizolarea orizontală a lăcașului, protejarea tălpii bisericii
- punerea în operă a unui sistem de drenaj perimetral
- amenajarea unei alei de acces dinspre drumul comunal până la obiectiv
- amplasarea unor indicatoare rutiere pe traseul Oradea – Tileagd – Țețchea – Hotar, respectiv Aleșd – Țețchea – 

Hotar.
În urma intervențiilor propuse s-a urmărit nu doar reabilitarea unui obiect de arhitectură reprezentativ 

pentru cultura și comunitatea locală, ci și promovarea obiectivului la nivel local și regional. Transformarea acestui 
lăcaș           într-un obiectiv turistic a reprezentat unul dintre principalele deziderate ale proiectului, cu atât mai 
mult cu cât lăcașul, deși are o valoarea arhitecturală remarcabilă, este privat de o valorificare turistică și culturală 
eficientă. Din punct de vedere tehnic proiectul și-a propus să corecteze starea rezultată din pierderea etanșeității 
învelitorii din șindrilă, pe de-o parte prin schimbarea învelitorii actuale, iar pe de altă parte prin recondiționarea 
sau înlocuirea tuturor pieselor degradate ale șarpantei. Fiind vorba despre degradări și nu despre subdimensionări 
ale componentelor constructive, proiectul a prevăzut în mod prioritar recondiționarea sau înlocuirea elementelor 
degradate.

Acuratețea structurii, simplitatea și elocvența acesteia nu au permis alte intervenții de îmbunătățire a 
sistemului constructiv. Intervențiile s-au făcut exclusiv pe baza tehnologiilor și tehnicilor tradiționale de lucru 
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în lemn, fiind exclusă utilizarea unor unelte mecanice sau electrice care, prin acționarea lor ar fi marcat asupra 
materialului lemnos intervenții moderne de lucru. Nu în ultimul rând este de subliniat că pe parcursul lucrărilor nu 
au fost afectate elementele decorative ale lăcașului, procesul de intervenție fiind și din acest punct de vedere mult 
ușurat.

DESCRIEREA INTERVENȚIEI

Proiectul de reabilitare și restaurare a bisericii ortodoxe din satul Hotar, județul Bihor, a urmărit în principal 
patru aspecte. Primul se referă la măsurile de consolidare locală ce au constat în înlocuirea unor subansambluri 
structural, cel de–al doilea a urmărit în principal asigurarea etanșeității învelitorii prin schimbarea învelitorii din 
șiță din lemn de brad. Al treilea obiectiv declarat al proiectului a fost acela al intervențiilor de conservare și salvare 
a picturii murale interioare, în timp ce al patrulea aspect reprezentativ pentru obiectiv a fost acela al amenajărilor 
exterioare, menite să asigure un cadru peisager și ambiental propice.

Toate cele patru obiective urmărite au fost cuprinse în devizele de calcul ale lucrării, în așa fel încât, fiecărei 
etape de intervenție să îi fie asigurată finanțarea necesară îndeplinirii în bune condiții a articolelor din deviz. Cu 
toate acestea, chiar dacă intervențiile au fost structurate în patru capitole distincte, intervenția propriu-zisă a impus 
în destule cazuri suprapunerea unora dintre etapele de lucru, acest fapt datorându-se situației concrete din teren. 
Astfel, odată cu demararea lucrărilor de schimbare a învelitorii, s-a constatat nu doar necesitatea schimbării unora 
dintre căpriori sau a aruncătorilor de la nivelul cornișei, dar și a grinzii superioare transversale ce desparte naosul de 
altarul lăcașului de cult. În aceste condiții, necesitatea intercalării unora dintre etapele de lucru prevăzute în obiecte 
diferite de deviz, s-a dovedit nu doar oportună dar mai ales imperios necesară.

Din punct de vedere al elaborării proiectului de intervenție, etapele de lucru au fost cele firești în astfel de 
condiții. A fost necesară o foarte bună documentare istorică prealabilă, dar și executarea unui releveu arhitectural 
și structural complet, astfel încât diagnoza privind necesitatea, oportunitatea și obiectivitatea intervenției să fie cât 
mai complete și să ofere cât mai puține șanse de interpretare greșită a modului de lucru structural, a evoluției în 
timp a clădirii și implicit să ofere o garanție cât mai completă a unei intervenții ulterioare corespunzătoare. Ca în 
orice proiect de restaurare și reabilitare a unui astfel de obiect de arhitectură, conceptul care a stat la baza elaborării 
documentației tehnice a fost acela al autenticității. Prin intervențiile propuse s-a urmărit păstrarea autenticității 
lăcașului de cult, astfel că, niciuna dintre intervențiile prevăzute nu a produs schimbări geometrice, volumetrice sau 
de funcționalitate asupra bisericii. Mai mult, sinceritatea exprimării materialelor nou introduse în operă asigură o 
bună diferențiere și identificare a porțiunilor și subansamblurilor înlocuite. Pornind deci de la acest deziderat, toate 
intervențiile de reparații, înlocuire sau consolidare au reușit nu doar să păstreze forma și aparența obiectului original 
dar și esența acestuia.

În acest context sunt de subliniat câteva aspecte particulare ale intervenției. În primul rând trebuie remarcate 
tehnicile dulgherești și meșteșugărești după care s-a lucrat pe șantier. Nu au fost acceptate intervenții sau metode 
de intervenție moderne sau contemporane care să genereze o fractură vizibilă între forma și fondul original al 
bisericii și noile elemente introduse în operă. Șița din lemn de brad a fost confecționată manual, după tehnici de 
despicare tradițională. La îmbinările elementelor constructive s-au folosit exclusiv cuie din lemn, introduse în 
lăcașuri speciale confecționate manual. Nu în ultimul rând, debitarea, decuparea și de altfel întreaga pregătire a 
subansamblurilor constructive au fost executate prin lovire manuală cu securea sau barda, în așa fel încât, sub nicio 
formă, intervențiile de pregătire a acestor componente să nu fie executate cu  ferăstraie mecanice sau electrice. Pe 
cale de consecință, toate intervențiile întreprinse în șantier s-au efectuat numai prin meșteșug tradițional manual.

Un aspect important, chiar dacă puțin vizibil, a fost pregătirea cadrului de intervenție. Eșafodajul creat pentru 
protecția împotriva intemperiilor pe parcursul schimbării învelitorii, modalitățile de intervenție din timpul înlocuirii 
grinzii superioare ce desparte naosul de altar, au constituit etape delicate, complexe și costisitoare în derularea 
șantierului. Eficiența lor însă, oportunitatea întreprinderii lor s-a dovedit justificată, tocmai prin prisma rezultatului 
obținut: la finalul acestor intervenții biserica nu doar că și-a păstrat volumetria și dimensiunile inițiale, dar exprimă 
corect, sincer, neinvaziv și neagresiv intervențiile noi și necesare. Odată încheiate lucrările de intervenții exterioare, 
o nouă etapă semnificativă a vizat conservarea și salvarea picturii murale interioare prin stoparea procesului de 
degradare a acesteia. Ieșirea din uz a bisericii, expunerea ei excesivă la intemperii datorată poziționării sale pe 
amplasament, dar mai ales lipsa unor intervenții concrete și constante de întreținere a lăcașului au condus la apariția 
procesului de degradare a picturii interioare. Din păcate, acest proces de degradare a devenit, în absența unor 
măsuri  de intervenție, din ce în ce mai agresiv odată cu trecerea timpului. Microclimatul interior a generat apariția 
unei faune microscopice agresive, alternanța unui mediu interior rece și cu grad mare de umiditate cu cea a unuia 
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uscat și cald a determinat agravarea exponențială nu doar a picturii murale interioare dar pe alocuri și a stratului 
suport al acesteia. De aceea, măsurile de intervenție au fost concentrate aproape în totalitate asupra necesității 
stopării atacului biologic și bacteriologic dezvoltat la nivel parietal. Dar acest tip de intervenție nu a impus exclusiv 
stoparea și eliminarea cauzelor degradării, ci, în egală măsură și păstrarea intactă a picturii existente. Pentru aceasta, 
o serie întreagă de analize de laborator sau la fața locului au stat la baza elaborării metodelor și materialelor de 
intervenție. Documentația care a stat la baza intervențiilor pentru conservarea picturii a prevăzut deci nu doar 
eliminarea cauzelor care au generat degradările dar și soluții care, prin aplicarea lor, să nu prejudicieze integritatea 
și așa șubredă a picturii rămase.

Nu în ultimul rând, intervențiile de amenajare a spațiului adiacent bisericii, au fost astfel gândite încât să 
confere spațiului și obiectului o detentă adecvată, asigurându-i un cadru ambiental dimensionat la scara obiectului. 
Proximitatea cimitirului dar și geografia locului au reprezentat obstacole relevante în elaborarea soluției, însă, în 
cele din urmă, prin amenajările minimale dictate de context, s-a reușit armonizarea cadrului natural amenajat cu 
biserica ce conferă unicitate și identitate locului.

Imagini de ansamblu din timpul lucrărilor 
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Intervenție la învelitoare – imagine de ansamblu

Detaliu de intervenție la învelitoare

Detaliu de intervenție la învelitoare

Detaliu de intervenție – schimbarea grinzii superioare
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Secțiune transversală şi fațada laterală sudică

Plan cu evidențierea suprafețelor boltite Plan şarpantă
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VII. RESTAURAREA BISERICII DE LEMN  „SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL”
DIN GHEGHIE

Arhitect atestat MC Anemari Szabo

INFORMAȚII PRELIMINARE

Biserica de lemn  „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, din localitatea Gheghie, comuna Aușeu, jud. Bihor, face 
parte din patrimoniul cultural arhitectural al județului Bihor, fiind una dintre cele 59 de biserici de lemn rămase pe 
teritoriul județului. Biserica este în prezent înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, având codul BH-II-m-A-01152. 
Conform acestui document, biserica  se încadrează în categoria de importanță A, dovadă în plus a valorii naționale 
a lăcașului studiat. 

Biserica este amplasată în satul Gheghie, atestat documentar în 1406, fiind amintit ca făcând parte din 
Domeniul Cetăţii Şinteului. Biserica a fost mutată din satul Luncşoara în anul 1714, eveniment destul de comun în 
zonă în acea perioadă.
 Din punctul de vedere al posibilităţilor de acces, biserica este amplasată în cimitirul satului, pe fosta vatră 
a localităţii. Amplasamentul este unul spectaculos, cu vedere ascendentă, dar, din păcate obturat în parte de noua 
biserică amplasată la şosea. Acest lucru îngreunează nu doar accesul sătenilor la biserică, ci şi al vizitatorilor.

SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII - DESCRIEREA
 

Planimetria bisericii este simplă, formată din prispă, pronaos, naos şi altar de plan pentagonal. Naosul este 
acoperit cu o boltă din scânduri consolidată cu arc dublu. Altarul prezintă o boltă racordată la pereţi prin suprafeţe 
uşor curbate. Acoperişul are învelitoare din şindrilă. Turnul era acoperit cu tablă şi prezintă o evazare puternică la 
bază. Intrarea se face pe latura de vest şi prezintă un ancadrament din lemn sculptat. Turnul înalt, cu  înălţimea de 
la pământ la cruce de 13,41 m.
 În planul bisericii se disting : pridvorul cu decorație sculptată şi  absida pentagonală, decroşată. Intrarea 
se face pe latura de vest şi prezintă 4 stâlpi cu contravântuiri decorate cu elemente din lemn sculptat. Naosul 
are lungimea de 5,02 m şi lăţimea de 4.61 m, cu două ferestre. Pictura este simplă, realizată în casete simple 
rectangulare. 

Reprezentările iconografice sunt încadrabile în 4 mari teme: Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos, Sf. Duh, si 
Maica Domnului. În unghiurile bolţii apar reprezentaţi evangheliştii. Pe peretele vestic este reprezentat Sf. Ilie 
în car cu cai înaripaţi. Pronaosul cu lungimea de 3,50 m şi lăţimea de 4,24 m are o singură fereastră.  Altarul 
cu o lăţime de 2,98 m şi o adâncime de 2,78 m mai prezintă în decoraţie chipurile Sfinților Părinți. Iconostasul 
prezintă  trei  porţi împărăteşti. Partea superioară este compusă din trei frize decorative: răstignirea lui Isus Hristos, 
reprezentarea celor 12 Apostoli şi reprezentarea celor 12 praznice.
 Pridvorul are o lăţime de 1,02 m şi o lungime de 4,61 m. Decoraţia este bogată în elemente geometrizate, 
realizate în lemn. Ancadramentul intrării prezintă o decoraţie sculptată şi este formată din casete din  brâuri - funie 
paralele, care cuprind între ele patru decoraţii rozetă. Tot aici apare şi pisania: ”anii lui Hs 1714”. O decoraţie 
caracteristică este reprezentată de un brâu decorativ, întrerupt în zona altarului şi a intrării. Sistemul de boltire al 
naosului este în arc frânt, iar bolta altarului se racordează pereţilor de răsărit prin trei calote. Decorul  pictat pe 
pereţi şi boltă  prezenta o degradare avansată. În naos se găsesc 4 bănci din lemn dispuse de-a lungul pereţilor 
despărţitori dintre pronaos şi naos şi pe cei laterali ai bisericii.

CARACTERISTICILE SISTEMULUI CONSTRUCTIV
 

Sistemul este tipic pentru majoritatea bisericilor din lemn din zona Ardealului de vest, făcând parte din 
categoria de biserici de lemn de dimensiuni medii. Compartimentarea, sistemul de boltire a spaţiilor interioare 
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precum şi sistemul de  îmbinări sunt realizate exclusiv prin tehnici tradiţionale ale lemnului. Astfel, tălpile din lemn 
de gorun de 20 x 25 cm sunt aşezate pe fundaţii din piatră. Pereţii de închidere şi compartimentare sunt realizaţi din 
grinzi din lemn cioplit de stejar si gorun, având îmbinările de la colţuri şi intersecţii rezolvate în sistem „coadă de 
rândunică”. Bolta peste naos este semicilindrică, din scândură de brad rezemată pe timpanele marginale şi pe un arc 
central. Turnul clopotniţă de forma unei prisme dreptunghiulare, este realizat  printr – un sistem de 4 stâlpi fixaţi 
la partea de jos pe două perechi de tălpi încrucişate ce se reazemă pe pereţii pronaosului iar partea superioară pe 
două perechi de grinzi de contur pe care se reazemă căpriorii coifului şarpantei, având foişorul înglobat în structura 
turnului. Şarpanta corpului bisericii este realizată din ferme de căpriori din lemn cioplit sau rotund compuse din 
căpriori rezemaţi direct pe zona perimetrală, solidarizaţi cu cleşti orizontali. 
 

MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE
 

Biserica este construită pe o fundaţie din piatră de râu şi bucăţi fasonate din piatră calcaroasă. In timp au 
avut loc tentative de lucrări de consolidare prin rostuire cu mortar pe bază de ciment.
 Corpul bisericii este realizat din bârne cu îmbinări în formă coadă de rândunică. Grinzile talpă ale bisericii 
au fost confecţionate din lemn de gorun. Pridvorul nu are grinzile talpă legate de cele ale navei .
 Pereții bisericii au fost confectionați din lemn de stejar și gorun.
 Şarpanta a fost confecţionată din lemn de stejar. Ea a fost înlocuită pe alocuri, probabil printr-o intervenţie 
de reabilitare. Elemente mai vechi se regăsesc în zona proanosului. Cununile au fost confecţionate din grinzi de 
stejar şi sunt originale pe latura de nord şi în zona altarului.  
 Acoperişul are învelitoare din şindrilă de lemn de răşinoase. La sud-est și est, şindrila prezenta zone de 
degradare, până la dispariţie pe anumita zone, permiţând apei să se infiltreze până la nivelul bolţii altarului.
 Turnul era acoperit cu tablă. Intrarea se face pe latura de vest şi prezintă un ancadrament din lemn sculptat, 
de secol al XVIII-lea. 
 Interiorul este pictat şi datează tot din secolul  al XVIII-lea.
 Îmbinările specifice (tradiţionale) folosite sunt îmbinările:  în „coadă de rândunică”; îmbinarea cu cep 
pentru fixarea stâlpilor pe grinzi; îmbinarea cu prag pentru fixarea căpriorilor, prinse cu cuie din lemn cu cap 
simplu.

STADIUL FIZIC AL CLĂDIRII
 

Biserica prezenta o tasare inegală în dreptul pridvorului, cu efecte vizibile în intradosul tavanului. Elementele 
afectate:  învelitoarea din şindrilă;  unele elemente ale şarpantei; un set  de bârne din componenţa pereţilor.
 Învelitoarea din şindrilă era în mare parte distrusă datorită neîntreţinerii acesteia, fiind în proporție de 80% 
compromisă. Prin această degradare apare problema degradărilor elementelor din interior, în special a picturii.
  Existau degrădari la unele dintre elementele structurale ale şarpantei în special în zona altarului, cu efecte 
asupra structurii generale. 
  Un alt element primordial pentru integritatea structurii îl reprezintă degradarea bârnelor componente 
ale pereţilor perimetrali, cei aflaţi în imediata legătură cu fundaţia. Din păcate în acest proiect nu sunt cuprinse 
intervenţii asupra acestora.

Starea structurii de lemn. Conform expertizei biologice, s-au evidențiat degradări la nivel de:
 - grinda talpă din lemn de gorun prezintă atac de insecte xilofage. Atacul nu mai este activ. Atacul a fost 
mai pronunţat pe laturile de nord şi nord-est.
 - grinda talpă a pridvorului prezintă la partea superioară degradări sub formă de putregai produs de atac de 
fungi.
 - învelitoarea din şindrilă de lemn de răşinoase prezintă degradări mai avansate pe latura de sud, sud- est şi 
est cu degradări fizico-mecanice şi biologice. Atacul fungic era activ şi evolutiv.

INTERVENŢII REALIZATE
 

S-a realizat  înlocuirea şindrilei în totalitate. Şiţa nouă a fost  tratată înainte de batere prin procedeul  de vid 
presiune. 
 Intervenţiile pe anvelopantă şi structura acoperişului s-au realizat prin lucrări îngrijite, fiind amenajată o 
zonă protejată, care a permis desfacerea tuturor elementelor mai mult sau mai puțin degradate. Prin realizarea acestor 
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zone protejate s-au redus numărul şi dimensiunile elementelor ce presupun intervenţii. În momentul decapării s-a 
realizat o inventariere a pieselor asupra cărora s-a intervenit.

La turn,  în momentul demarării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la închiderile din panouri de lemn şi 
înlocuirea tablei de pe acoperiş cu şindrilă, s-a constatat o degradare masivă a elementelor structurale ale acestuia. 
Prin dispoziţie de şantier a fost realizată înlocuirea acestora cu elemente identice ca material şi dimensiuni. Punerea 
în operă a fost realizată într-un mod identic cu originalul.

S-a realizat înlocuirea grinzii talpă din zona pridvorului cu elemente din lemn cu dimensiuni identice cu 
originalul. 

S-a realizat o alee pietonală şi o zona dalată în fața bisericii. Aleea pietonală păstrează direcţia şi dimensiunile 
cărării formată în timp. Toate finisajele s-au realizat din materiale naturale (traverse de lemn aşezate pe un strat de 
pietriş de râu), evitându-se astfel intervenţiile radicale de tip şapă de beton sau covor asfaltic. Clopotnița, construcție 
parazitară edificată în jurul anului 1960, a fost desființată. 

S-au mai efectuat minime intervenții de conservare a picturii, cu gândul la oportunități cât mai apropiate, 
privind lucrările de restaurare integrală a acesteia.

Plan biserică Plan şarpantă

Secţiune Faţadă laterală 
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Imagini din timpul execuției lucrărilor

Talpa de la pridvor înainte şi după intervenţie
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Imagini după finalizarea lucrărilor – învelitoarea şi turnul
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VIII. BISERICILE DE LEMN MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL BIHOR: 
ILUSTRĂRI, INTERVENŢII, RESTAURĂRI, SITUAŢIA ACTUALĂ  

Caracteristici generale 

Lista monumentelor istorice (LMI) din judeţul Bihor, ediția 2010, are 435 de poziții. În ea se regăsesc 170 
de situri arheologice, peste 30 de monumente de for public și 226 de clădiri monumente istorice, dintre care 79 sunt 
în Oradea. Proporția cea mai mare o reprezintă bisericile, lăcașurile de cult. La acestea se mai adaugă încă 20 de 
obiective clasate monumente istorice din anul 2010 până în prezent. 

Edificiile de cult, aparţinând diverselor culte religioase, clasate monumente istorice, sunt în număr de 118 
(dintre care 3 clasate după anul 2010). În cadrul acestora se remarcă numărul mare al bisericilor de lemn, 59, adică 
exact jumătate din totalul lăcașurilor de cult. Statistica lăcaşurilor de cult monumente istorice în judeţul Bihor se 
prezintă astfel: 

Biserici ortodoxe de lemn: 57 în judeţ şi 2 în Oradea  (59) 
Biserici ortodoxe de zid: 10 în judeţ şi 2 în Oradea (12)

 Biserici reformate: 20 în judeţ şi 2 în Oradea  (22)
 Biserici romano-catolice: 9 în judeţ şi 8 în Oradea (17)
 Biserici greco-catolice: una în judeţ şi 2 în Oradea            (3)
 Sinagogi: 2 în Oradea     (2)

Bisericile de lemn au fost abordate distinct datorită faptului că au un specific aparte determinat de materialul 
de construcţie, de tipologia şi tehnicile de construcţie, care sunt în general aceleaşi sau asemănătoare. Bisericile de 
lemn au în comun aceeaşi problematică şi mod de abordare, de restaurare, de întreţinere şi conservare. Sunt cele mai 
sensibile monumente istorice de arhitectură datorită naturii materialului din care sunt făcute.

Bisericile de lemn din judeţul Bihor s-au bucurat de atenţia specialiştilor încă din perioada interbelică 
(Coriolan Petranu). Cele mai cunoscute studii sunt cele realizate de către Ioan Godea şi Aurel Chiriac. De la 
publicarea lucrărilor acestor specialişti bisericile de lemn au mai suferit schimbări, degradări, distrugeri, reabilitări. 
În acest context, pentru a oferi un instrument util, ne-am propus o succintă prezentare a situaţiei bisericilor de lemn 
din judeţ, aşa cum a fost constatată în teren pe parcursul anilor.

O caracteristică generală este construirea după 1990 de biserici noi, din zidărie, în satele care au biserici de 
lemn. În majoritatea cazurilor, vechile biserici din lemn au fost neglijate, abandonate. Bisericile noi din zidărie au 
fost de multe ori construite în imediata apropiere a bisericilor monument, în detrimentul percepţiei acestora.  

Se remarcă o preocupare redusă pentru restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a bisericilor monumente 
istorice, fiind invocată lipsa fondurilor. 

O altă caracteristică este neîngrijirea bisericilor de lemn și neîntreţinerea spaţiului din jurul bisericii. În 
aproape toate cazurile iconostasul și pereţii interiori sunt acoperiţi de ştergare, icoane noi, ceasuri moderne etc. 
care acoperă aproape integral vechea pictură. Interioarele bisericilor, pictura, acolo unde mai există, sunt aproape 
invizibile sub obiectele şi ţesăturile expuse. Datorită microclimatului umed, ţesăturile nu fac decât să deterioreze 
pictura încă păstrată. În unele locuri pânza picturii este desprinsă de pe lemn. 

Există biserici de lemn aflate în stare de conservare rea, care nu au mai fost reabilitate de zeci de ani, la care 
intervenţiile ultime au fost realizate în perioada interbelică sau între anii 1950-1960. 
 În perioada 1950-1978 au fost restaurate, reabilitate mai multe biserici de lemn de către Direcţia 
Monumente Istorice (Bucureşti) şi Episcopia Ortodoxă a Oradiei. De la acele reabilitări / restaurări au trecut un 
număr considerabil de ani, astfel că reabilitarea bisericilor trebuie reluată, dat fiind materialul, lemnul de rășinoase, 
relativ perisabil, din care este realizată șindrila. Apariția unor soluții moderne permite ca prin impregnarea acesteia 
durata de viață să crească semnificativ, la peste două decenii.

După 1990 a fost reluată reabilitarea bisericilor de lemn, restaurarea acestora făcându-se sub egida 
Ministerului Culturii, a instituţiei cu atribuţii în domeniul proiectării şi restaurării, care a avut mai multe denumiri 
în decursul timpului: Direcția Monumentelor Istorice (DMI), Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 
Național (CPPCN), Oficiul Național al Monumentelor Istorice (ONMI); Centrul pentru Administrarea și Protecția 
Patrimoniului Cultural (CAPPC); Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului (ONPP); Institutul Național al 
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Monumentelor Istorice (INMI) sau Institutul Național al Patrimoniului (INP), cum se numește în prezent. Aceste 
intervenţii au fost realizate pe baza unui proiect, cu executanţi specializaţi, cu supravegherea unui diriginte de 
şantier şi a arhitectului. 
 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor (Direcţia Judeţeană Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional Bihor / Direcţia Judeţeană Pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Bihor) a îndrumat, gestionat și 
a finanţat parţial reabilitarea bisericilor de lemn din Botean, Cotiglet, Josani (în perioada 2004-2007). 
 În câteva cazuri au fost realizate reabilitări ale unor biserici (reabilitarea învelitorii), de către parohii, în 
regie proprie. În cazuri foarte rare intervenţiile sunt făcute în lipsa unui proiect sau nu respectă proiectul. În general, 
intervenţiile în regie proprie nu se ridică la cele mai bune standarde de reabilitare, nu respectă integral tehnicile, 
materialele și procedurile consacrate pentru acest tip de monument istoric.

Pictura din interiorul bisericilor de lemn este în general afectată de trecerea timpului. În unele cazuri pictura 
se păstrează în stare bună, în altele se menţin doar fragmente. Picturile bisericilor de lemn din Bihor, atâtea câte se 
mai păstrează, nu au beneficiat de restaurări. Există riscul dispariţiei acestora, a degradării lor continue. 
 Am urmărit exemplificarea cu fotografii și o prezentare a listei bisericilor de lemn monumente istorice din 
judeţul Bihor, în ordine alfabetică, cu câteva precizări, comentarii succinte privind starea bisericilor, intervenţiile şi 
reabilitările, restaurările realizate. Precizările despre starea bisericilor au fost făcute în urma vizitării acestora la un 
anumit moment în decursul unei perioade de timp mai mari. Momentul de referință îl reprezintă anii 2013-2014. Nu 
excludem posibilitatea ca față de acel moment, în unele cazuri situaţia să se fi schimbat. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument

Cod LMI
Datare 
Amplasament iniţial 
Utilizare 
Intervenţii / reparaţii

Starea actuală

oraş ALEŞD, POIANA FLORILOR
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” a schitului “Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul”
BH-II-m-B-01096
1770
Sat Subpiatră, judeţul Bihor 
Biserică aflată în folosinţă. 
Biserica a fost strămutată din satul Subpiatră  în anul 1992 şi amplasată pe un pat 
supraînălţat din beton. Înălţimea, volumetria turlei şi acoperişului au fost micşorate. 
Interiorul a fost total lambrisat. 
În interior nu se mai păstrează nimic din aspectul iniţial. 

Fotografii de arhivă – biserica de lemn din Subpiatră
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Amplasament iniţial 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări 

Starea actuală 

localitatea BĂILE FELIX, comuna SÎNMARTIN
Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli” 
BH-II-m-B-01104
1785
Sat Brusturi, judeţul Bihor
Biserică aflată în folosinţă. 
Reabilitată în anul 1961 de Direcţia Monumentelor Istorice. Biserica a fost mutată din 
satul Brusturi în curtea Muzeului Ţării Crişurilor (actualul Palat Episcopal Romano-
Catolic), de unde, în anul 1992 a fost mutată pe amplasamentul actual, pe fundaţiile 
unei clădiri vechi, demolate, din  Băile Felix.
Bună. Interiorul este placat cu scândură şi adăposteşte o colecţie de icoane pe lemn 
şi pe sticlă.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BELEJENI, nr. 120, comuna DRĂGĂNEŞTI
Biserica de lemn „Buna Vestire”.
BH-II-m-B-01117 
1818. În anul 1835 a fost tencuită cu ciamur şi văruită.
Biserica de lemn nu se mai utilizează. Există biserică de zid, construită între anii 
1998-2007.
În decursul anilor au fost făcute reparaţii care au afectat stilul inițial al bisericii. 
Învelitoarea din ţiglă şi turnul învelit în tablă datează din 1976, iar în 1992 biserica 
a fost tencuită în exterior. 
Stare de conservare foarte rea. Zugrăvirea exteriorului şi picturile de pe faţadă nu 
sunt în concordanţă cu caracterul bisericii de lemn. Interiorul este tencuit şi văruit iar 
elementele din lemn sunt vopsite. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat BEZNEA, nr. 208, comuna BRATCA
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01141
1723. Biserica a fost extinsă în anul 1864.
Biserica de lemn este folosită la anumite ocazii. Există biserică de zid construită în 
perioada interbelică (circa 1934-1937).
În anul 1965 a fost restaurată de Direcţia Monumentelor Istorice.
Stare bună de conservare. Pictura iconostasului si pictura din altar sunt relativ bine 
păstrate. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BOIANU MARE, nr. 259,  comuna BOIANU MARE
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01118
1710
Biserica este folosită la hram şi la vecernie în perioadă de vară. În vecinătate este 
biserica de zid, în construcţie, începută în anul 2008.
Între anii 2000-2002 s-au reabilitat biserica şi amenajările exterioare (gard, troiţă); 
arhitect: Constanţa Carp; restaurare: S.C. EURAS S.R.L. Satu Mare.
Foarte bună. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BORŞA, nr. 121 A, comuna SĂCĂDAT
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01119
1692. Pictura a fost făcută în anul 1837 de către Ioan Lăpăuşan.
Biserica de lemn este neutilizată, folosită doar la anumite sărbători, la hram. Există 
biserică nouă, construită în perioada 2001-2004. 
Restaurată de Direcţia Monumentelor Istorice în 1975. Restaurată de Oficiul 
Naţional pentru Protejarea Patrimoniului între1999-2000; arhitect: Niels Auner; 
constructor: S.C. CORINT S.R.L. 
Stare de conservare foarte bună. Pictură interioară deosebită. Numeroase ţesături 
acoperă pictura originală. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BOTEAN, nr. 109, comuna INEU
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01120
1721
Biserică aflată în folosinţă. 
Restaurată de Centrul pentru Administrarea şi Protecţia  Patrimoniului 
Cultural apoi restaurată de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional Bihor între anii 2005-2006;  arhitect: 
Niels Auner; constructor: S.C. AXIS-B S.R.L. 
Stare de conservare bună. Aparat de aer condiţionat pe perete. Gard neadecvat 
înspre stradă. Candelabrul mare neadecvat interiorului.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BRĂDET, nr. 126, comuna BUNTEŞTI
Biserica de lemn “Sf. Ioan Teologul”
BH-II-m-A-01121
1733
Biserică aflată în folosinţă. 
În anul 1959 a fost reparată de către Direcţia Monumentelor Istorice Bucureşti iar în 
1978 de către credincioşi şi cu ajutorul D.M.I.
În anul 2000 a fost acoperită cu tablă.
Stare generală de conservare bună. Învelitoarea din tablă constituie o intervenţie 
neadecvată. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cd LMI
Datare 
Amplasament iniţial 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări 

Starea actuală

sat BRĂTEŞTI, nr. 256, comuna RĂBĂGANI
Biserica de lemn „Sf. Teodor Tiron”
BH-II-m-B-01122
1738
Sat Sitani, judeţul Bihor 
Biserică aflată în folosinţă. 
Biserica a fost strămutată din satul Sitani în anii 1976-1978. Restaurată de către 
Direcţia Monumentelor Istorice Bucureşti în anul 1976.
Intervenţiile din jurul anului 2000, au dus la modificarea aspectului bisericii. Biserica 
era acoperită cu ţiglă, iar turnul îmbrăcat în tablă. Interiorul a fost refăcut - placat şi 
pictat.
La reabilitarea din 2009 s-a realizat refacerea şarpantei, învelitorii şi turnului, conform 
modelului istoric al bisericilor de lemn. A fost însă adăugat un mic pridvor în faţa 
intrării, care nu a existat iniţial. La îmbinări s-au folosit şuruburi, şaibe metalice. 
A fost construit un altar de vară în imediata apropiere a bisericii, mult prea aproape 
de aceasta. Arhitect: Cristian Puşcaş. Reabilitare în regie proprie a Parohiei fără ca 
lucrările să fi fost avizate şi nici supravegheate de un diriginte de şantier atestat.         
    

2012
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat BUCUROAIA, nr. 162, comuna  COPĂCEL
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”
BH-II-m-B-01123
1754 
Biserica de lemn este neutilizată. 
Există biserică nouă, construită în perioada 1993-2008.
În anii 1927 şi 1934 s-a realizat retencuirea interiorului şi exteriorului precum şi 
învelitoarea din tablă a acoperişului şi turnului. 
Starea de conservare este foarte rea. Biserică tencuită la interior şi exterior, cu 
acoperiş de tablă. Există probleme de stabilitate şi fisuri. Biserica este uşor înclinată, 
tencuiala crăpată, degradată.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală

sat CĂPÂLNA,  nr. 123, comuna CĂPÂLNA  
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01126
Începutul sec. al XVIII-lea
Biserica de lemn nu este folosită. 
Există biserică de zid construită între anii 1990-2011.
Reparaţii şi extindere, înlocuire cu învelitoare din tablă în anul 1883.
Biserică tencuită şi zugrăvită în interior şi exterior.                    
Bolta, iconostasul şi parţial pereţii păstrează pictura originală din anul 1883, 
aparţinând lui Müller Károly.
Stare de conservare rea (fisuri, deplasări, tasări şi acoperiş din tablă deteriorat).
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat CÂMPANI DE POMEZEU, nr. 91 A, comuna POMEZEU
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01127
Sec. al XVIII-lea 
Biserica de lemn este folosită la hram. 
Există biserică de zid construită între anii 2000-2014.
În anul 1889 au fost făcute reparaţii capitale, au fost mărite ferestrele. 
În anii 1911-1912 au fost vopsiţi pereţii cu vopsea în ulei şi ferestrele mărite. În anul 
1924 învelitoarea acoperişului a fost înlocuită cu una din tablă şi aceasta a fost din 
nou refăcută în anul 1954.
Stare de conservare satisfăcătoare. Învelitoarea acoperişului şi coiful sunt din tablă. 
Interiorul a fost vopsit cu vopsea în ulei, gri. Icoanele şi imaginile de sfinţi, care se 
mai păstrează pe pereţi, au fost repictate stângaci.  
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat CEIŞOARA, nr. 168 A, comuna CEICA
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01128
1734. S-au făcut adăugiri în anul 1936.
Biserica de lemn este folosită la hram şi la pomenirea morţilor. 
Există biserică de zid construită între anii 1991-2011.
În anii 1936 şi 1974 învelitoarea a fost acoperită cu ţiglă şi turnul învelit în 
tablă.
Stare rea de conservare. Acoperişul are învelitoare din ţiglă şi turla este din 
tablă. Pictura din interior, păstrată parţial, datează din anii 1734 şi 1834 şi este 
acoperită de numeroase ţesături.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat COCIUBA MICĂ, nr. 100, comuna PIETROASA
Biserica de lemn “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
BH-II-m-B-01136
Sec. XVII
Biserica de lemn este folosită la hram. 
Biserica de zid a fost construită între anii 2000-2009. 
În anul 1901 au fost făcute reparaţii în interior şi la exterior. 
În anul 1918 şindrila de pe acoperiş a fost înlocuită cu ţiglă, iar turnul a fost acoperit 
cu tablă.
Stare de conservare rea. Biserica este tencuită în exterior şi interior de la începutul 
sec. al XX-lea. Coiful turnului este din tablă şi învelitoarea din ţiglă. Există 
deteriorări ale bârnelor la acoperiş.
Amplasamentul bisericii noi este în detrimentul bisericii monument,  care se 
găseşte acum într-un plan secund.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii 

Starea actuală

COLEŞTI, nr.124, localitate componentă a oraşului VAŞCĂU
Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01137
Sec. XVIII, refăcută în perioada 1976-1978
Biserică aflată în folosinţă. 
Este un exemplu de biserică monument istoric, iniţial din lemn, care a fost reconstruită 
cu alte tehnici şi materiale, ceea ce a dus la apariţia unei noi biserici asemănătoare cu 
cea originală.
Biserica actuală existentă nu este construcţia originală, adică biserica din lemn care 
a fost clasată monument istoric. Vechea biserică din lemn a fost construită în sec. al 
XVIII-lea şi probabil mărită în 1845. În anul 1966 starea bisericii era rea, fapt menţionat 
în fişa de prezentare a bisericii, întocmită de către preot (arhiva Episcopiei Ortodoxe 
Române a Oradiei). Conform hrisovului existent în biserică, biserica a fost rezidită 
din piatră şi cărămidă între anii 1976-1978, pe locul fostei biserici de lemn. Aceasta 
era în anul 1976 „aproape de surpare”. În fişa cu prezentarea bisericii (Albumul foto 
cu bisericile din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, album omagial PSS Vasile 
Coman, Episcopul Oradiei, 1981) se consemnează că biserica a fost reconstruită din 
temelii între anii 1976-1977 şi  a fost pictată. Sfinţirea a avut loc în ziua de 2 mai 1978. 
Biserica iniţială era din bârne de lemn, acoperită cu ciamur. Învelitoarea era din tablă, 
turnul şi coiful deasemenea. Actuala biserică este din zidărie de cărămidă şi redă forma 
vechii biserici de lemn. Se pare că de la aceasta s-a menţinut şi forma acoperişului, 
şarpanta. 

2008
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat COPĂCENI, nr.124, comuna SÂMBĂTA
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”
BH-II-m-A-01138
Sec. al XVII-lea
În biserica de lemn se slujeşte ocazional.
Există biserică nouă de zid, construită între anii 1994-2000.
Anumite intervenţii s-au făcut, se pare, în anii 1980-1984. 
Stare de conservare rea. Învelitoarea din şindrilă este deteriorată. Biserica este 
tencuită în interior iar elementele din lemn sunt vopsite cu vopsea în ulei 
(intervenţia datează din anii 1950-1960). 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat COTIGLET, nr. 4A, comuna CEICA
Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01140
1680
Biserică aflată în uz. 
Restaurare la care au contribuit Institutul Naţional al Patrimoniului, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bihor, 
Primăria Ceica şi Parohia în perioada 2004-2007; arhitect: Niels Auner; 
constructor: S.C. TAINA LEMNULUI S.R.L.  
Stare de conservare bună. Biserica este una de zid, dar are şarpanta, învelitoarea 
şi turnul specifice bisericilor de lemn.                  
Interiorul refăcut păstrează uşile originale ale altarului.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Amplasament iniţial 

Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat CUCUCENI, nr. 34 A, comuna RIENI
Biserica de lemn “Sfinţii Trei Ierarhi” şi “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
BH-II-m-B-01228
1743
Biserica a fost amplasată iniţial în satul Ghighişeni. În anul 1931 a fost mutată în 
Beiuş, în curtea Internatului Diecezan Ortodox de Băieţi. În anul 1961 biserica a 
fost mutată în satul Vărăşeni. În anul 2007 biserica a fost strămutată din Vărăşeni 
în satul Cucuceni.
Biserică aflată în folosinţă. 
A fost restaurată între anii 2006-2008 de către S.C. Axa Reconst Sighetu Marmaţiei 
şi S.C. Restaurare S.R.L. Craiova, pictată în interior între anii 2007-2008 în maniera 
sec. al XVIII-lea (firma S.C. Cons Art, Craiova) şi sfinţită în anul 2008. Restaurare 
în regie proprie a Parohiei şi din sponsorizări (Grupul de firme Transilvania). 
Foarte bună.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat DUMBRĂVANI,  nr. 60, comuna BUNTEŞTI
Biserica de lemn “Schimbarea la Faţă”
BH-II-m-B-01143
Sec. al XVIII-lea
Biserică aflată în folosinţă. 
La renovarea din 1935 s-a realizat învelitoarea acoperită cu ţiglă, învelitoare din 
tablă la turn şi probabil tencuirea interiorului şi exteriorului.
Stare de conservare rea. Biserică tencuită, zugrăvită în exterior şi interior.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat DUŞEŞTI, nr. 150, comuna CEICA
Biserica de lemn “Pogorârea Sfântului Duh”
BH-II-m-B-01144
Sec. al XVIII-lea
Biserică aflată în folosinţă. În vecinătate se află biserica de zid construită între anii 
2006-2014.
În anul 1915 este schimbată învelitoarea din şindrilă a acoperişului cu învelitoare 
din tablă. În anul 1934 se tencuiesc pereţii. Reparaţii la turn şi acoperiş  în anul 
1976. 
Stare de conservare medie-rea. Biserica de lemn tencuită la interior şi exterior 
are acoperiş şi turn din tablă. Pictura, datând din 1870, se păstrează pe boltă şi 
iconostas. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat FÂNAŢE, nr. 85, comuna CÂMPANI
Biserica de lemn “Sf. Dimitrie, izvorâtorul de Mir”
BH-II-m-A-01145
1796. Pictura, executată în 1832 de către Mihai Micula din Mociar.
Biserica de lemn este folosită doar la hram. 
Există biserică nouă,  construită între anii 1990-1996.
Restaurată de către Institutul Naţional al Patrimoniului şi Oficiul Naţional al 
Monumentelor Istorice Bucureşti, între anii 2007-2010; arhitect: Niels Auner; 
constructor:  S.C. TAINA LEMNULUI S.R.L.
Stare de conservare foarte bună. Biserică tencuită la exterior. 
Se mai menţine pictura la interior. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat FÂŞCA, nr. 40, comuna VÂRCIOROG
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01146
Sec. al XVIII-lea (circa 1759); modificări în anul 1873.
Biserica de lemn este utilizată ocazional, la anumite sărbători. 
Există o biserică nouă, construită între anii 1994-2001.
Biserica a fost tencuită în perioada interbelică. Ultima reabilitare majoră se pare că 
s-a produs în jurul anului 1974. 
Stare de conservare medie-bună. Biserica are învelitoare din şindrilă şi este tencuită 
în exterior şi interior. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cd LMI
Datare 
Utilizare
 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat GHEGHIE, Str. Principală nr. 66A, comuna AUŞEU    
Biserica de lemn “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”
BH-II-m-A-01152
Începutul sec. XVIII. Biserica a fost adusă din satul Luncşoara în 1714. 
Biserica de lemn este folosită doar la hram.
Există biserică nouă construită între anii 1992-2000.
Restaurare prin Proiect de finanţare cu fonduri europene CBC (2012-2015). Lider 
de proiect: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor; arhitect: Anemari Szabo; 
antreprenor: S.C. EURAS S.R.L.Satu Mare. 
Bună.  

Înainte de reabilitare 
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După reabilitare
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cd LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

Sat GOILA, nr. 70 A, comuna CĂBEŞTI
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”   
BH-II-m-B-01154
Sec. XVIII
Biserică în uz. O biserică de zid este în construcţie din anul 2012.
-
Stare de conservare foarte rea. Biserică tencuită la interior şi exterior. Învelitoarea 
este din tablă. Uşile de altar (păstrate doar cele diaconeşti) au fost pictate pe pânză 
de David Zugravu. 
Biserica păstrează  o colecţie de icoane pe sticlă deosebite.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat GURBEŞTI, nr. 29 A, comuna CĂBEŞTI  
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01156
1799. Modificată şi renovată în sec. al XIX-lea.
Biserica de lemn este în uz. 
Biserica a fost tencuită în interior şi exterior în sec. al XIX-lea şi în perioada 
interbelică. În anul 1974 a fost realizată învelitoarea din tablă iar în anul 1987 
biserica a fost reparată.
Stare de conservare medie. Biserica este tencuită şi zugrăvită neadecvat în interior, 
bolta este zugrăvită, elementele din lemn sunt vopsite gri, uşile iconostasului 
revopsite. Învelitoarea este din tablă. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat HIDIŞELU DE JOS, nr. 8, comuna HIDIŞELU DE SUS
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01158
Sec. al XVIII-lea
Biserică în care se slujeşte. 
Biserica a fost renovată în anul 1972 de către Direcţia Monumentelor Istorice.
Stare de conservare bună. Elemente neadecvate la interior si exterior.
Biserica e situată în cimitirul satului, pe un platou îngust (vârful unui mic deal), 
fiind flancată de construcţii de lemn – altare de vară, terasă acoperită, situate 
prea aproape de biserica monument. Pe pereţii exteriori este fixată aparatura de 
aer condiţionat, care afectează negativ aspectul bisericii. Interiorul nu păstrează 
vechea pictură şi a fost vopsit în ulei (la o dată necunoscută). Se păstrează pictura 
uşilor împărăteşti şi diaconeşti ale iconostasului, câteva icoane (atribuite lui David 
Zugravu), iar pe timpanul iconostasului pânza originală cu “Răstignirea lui Isus” 
şi „Cei 12 Apostoli”.  Există un proiect pentru reabilitarea învelitorii, subvenţionat 
de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat HINCHIRIŞ, nr. 302, comuna LAZURI DE BEIUŞ
Biserica de lemn “Înălţarea Domnului”
BH-II-m-B-01159
Sec. al XVIII-lea
Biserica de lemn este folosită la hram şi la pomenirea morţilor. 
Biserica de zid a fost construită între anii 2008-2012.
Biserica a fost renovată în anul 1926, fiind realizate: coiful turnului din tablă, 
acoperişul cu ţiglă, mărirea ferestrelor, adăugarea corului. 
Coiful turnului este din tablă iar învelitoarea acoperită cu ţiglă.     
Stare de conservare medie.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 

Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat HOTAR, nr. 263 A,  comuna ŢEŢCHEA
Biserica de lemn “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
BH-II-m-A-01162
1714. În anul 1881 Dionisiu Iuga realizează pictura iconostasului iar în anul 1883 
Müller Károly repictează peste un strat aplicat la sfârşitul sec. al XVIII-lea. 
Biserica de lemn este neutilizată. Există o biserică nouă construită între anii 1995-
2011. 
Restaurare prin Proiect de finanţare cu fonduri europene CBC (2012-2015), inclusiv 
pictura (parţial). Lider de proiect: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor; arhitect: 
Cristian Puşcaş; antreprenor: S.C. EURAS S.R.L. Satu Mare. 
Bună. 

                                  Fotografii înainte de reabilitare                                                       Fotografii după reabilitare
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat JOSANI, nr. 71, comuna MĂGEŞTI
Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli”
BH-II-m-B-01164
1768
Biserica de lemn este neutilizată. Există o biserică nouă în imediata vecinătate, 
construită între anii 1991-2004. 
Restaurare efectuată în anul 2006 de către Institutul Naţional al Patrimoniului şi 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bihor; 
arhitect: Niels Auner; constructor: S.C. TAINA LEMNULUI S.R.L. 
Stare bună de conservare. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat LAZURI DE BEIUŞ, nr. 40, comuna LAZURI DE BEIUŞ
Biserica de lemn “Pogorârea Sfântului Duh”
BH-II-m-B-01165
Sec. XVIII
Biserica de lemn este folosită doar la hram. Există o biserică de zid în imediata 
vecinătate, construită între anii 1995-2003.
Restaurată de Direcţia Naţională a Monumentelor Istorice în 1959. 
Reabilitarea învelitorii s-a făcut în anul 2013, în regie proprie, de către Parohie, 
fără a fi însă supravegheată de un diriginte de şantier. Arhitect: Cristian Puşcaş. 
Proiect subvenţionat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor.
Stare bună de conservare. Se menţine în interior, parţial, pictura iconostasului şi a 
uşilor împărăteşti şi diaconeşti, atribuită lui David Zugravu şi lui Simion Silaghi 
din Abrud.

     
                    Fotografie înainte de reabilitare                            Fotografie după reabilitare

                                     În timpul reabilitării                                                                                      Interior
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat LUGAŞU DE SUS, nr. 168, comuna LUGAŞU DE JOS
Biserica de lemn “Buna Vestire”
BH-II-m-B-01168
1720
Biserica de lemn nu este utilizată. 
Există biserică nouă de zid, construită între anii 1992-2000.
În anul 1933 este renovată învelitoarea din tablă.
Stare de conservare medie. Acoperişul şi turnul au învelitoare din tablă. Bârnele din 
partea inferioară sunt acoperite cu ciment. Se păstrează pictura uşilor împărăteşti şi 
diaconeşti precum şi a icoanelor împărăteşti.  
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat LUNCA SPRIE, nr. 119, comuna DOBREŞTI
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01169
1725
Biserica de lemn, situată în cimitir, pe deal, este neutilizată, folosită doar la hram. 
În sat există biserică de zid, construită între 1994-2004.
La renovarea din 1935-1936 biserica a fost tencuită în interior şi exterior şi s-a 
realizat turnul din tablă şi învelitoarea din ţiglă.            
O altă renovare s-a realizat în anul 1987.
Stare de conservare foarte rea. În decursul timpului au fost făcute modificări 
radicale: mărirea golurilor ferestrelor şi adăugarea pridvorului închis. Biserica este 
tencuită în exterior şi interior (parţial repictată) şi are învelitoare din tablă. Se 
păstrează pictura uşilor împărăteşti şi diaconeşti.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat LUNCŞOARA, nr.53, comuna AUŞEU
Biserica de lemn “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
BH-II-m-B-01170
Sec. XVIII
Biserica de lemn este folosită doar la hram. 
Există biserică nouă, construită între anii 1990-2000.
A fost restaurată în anul 1956.
Atât exteriorul cât şi interiorul bisericii sunt bine conservate.             
Se păstrează parţial pictura din interior, datând din prima jumătate
a sec. al XIX-lea. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat MARGINE nr. 77, comuna ABRAM
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01174
1700
Biserica de lemn nu este utilizată. Există biserică din zid construită între anii 
1956-1960.
Restaurare C.A.P.P.C. între anii 1997-1999; arhitect: Niels Auner; 
constructor: S.C. HYPERICUM S.R.L. 
Stare de conservare bună. Şindrila învelitorii începe să fie afectată, să prezinte 
degradări. Biserica păstrează pictura originală, care este însă în cea mai mare parte 
degradată. Iconostasul este pictat la sfârşitul secolului al XVIII-lea, de  Zugravul 
Nechita, iar bolta altarului şi naosului în anul 1889 de Hackman Mor. 



Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Programul De Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

81

Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat MIERAG, nr. 53, comuna TĂRCAIA
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”   
BH-II-m-B-01175
1756
În biserica de lemn se slujeşte.
Restaurare efectuată în anul 2003 de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice; 
arhitect: Niels Auner; constructor: S.C. Axis-B S.R.L.
Stare bună de conservare. În interior, numeroase ţesături neadecvate.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii 

Starea actuală

sat OGEŞTI, nr. 1, comuna SÂMBĂTA
Biserica de lemn “Buna Vestire”
BH-II-m-B-01178
Începutul sec. al XIX-lea
În biserică se slujeşte la hram. Biserica de zid a fost construită între anii 2009-2014. 
În 1925 biserica a fost tencuită şi s-a realizat învelitoarea de tablă a acoperişului 
şi a turnului. Biserica de lemn a păstrat planimetria şi volumetria monumentului 
iniţial, dar a suferit transformări majore. Ultimele intervenţii au constat în: fundaţie 
betonată, tencuirea pereţilor la exterior si interior (placare cu polistiren, folosirea 
de tencuială neadecvată). Învelitoarea este din tablă. Turnul este învelit în tablă. 
Interiorul refăcut, repictat, nu mai trădează faptul că bierica este una din lemn, 
veche. Aceste intervenţii neadecvate au dus la pierderea aspectului inițial  al 
bisericii, aspect care i-a conferit statutul de monument istoric.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Amplasarea iniţială
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală

ORADEA, Str. Făcliei, nr. 24A
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” a mănăstirii “Sf. Cruce”
BH-II-m-B-01047
Sat Corbeşti, jud. Bihor
Sec. al XVII-lea
Biserica de lemn este utilizată la anumite ocazii. 
Biserica de lemn a fost distrusă în anul 1990 de o furtună, iar apoi a fost strămutată 
din Corbeşti în anii 1992-1993, fiind restaurată şi devenind biserica mănăstirii. 
Biserica este situată în incinta mănăstirii „Sf. Cruce”, situată în vecinătatea Crişului 
Repede, la poalele Dealurilor Oradiei. Mănăstirea a fost înfiinţată în 1992. Biserica este 
ridicată pe o fundaţie din beton, placată cu piatră. Se păstrează elementele din lemn 
ale exteriorului. Au fost adăugate o prispă şi stâlpi de lemn.
Interiorul nu mai păstrează aspectul inițial, pictura nu s-a menţinut, interiorul fiind 
placat cu scândură. Se păstrează însă cele trei uşi originale ale altarului.  
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument

Cod LMI
Amplasarea iniţială:
Datare 
Utilizare
 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

ORADEA,  Str. Universităţii, nr. 1
Biserica de lemn “Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu Fiii Săi şi 
Sfetnicul Ianache” - „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-20958
Letca, jud. Sălaj
1760-1762
Biserica de lemn este folosită de către Facultatea de Teologie din cadrul 
Universităţii din Oradea, care este şi proprietarul. 
Biserica a fost strămutată în Oradea în anul 1992.
Biserica este amplasată pe artera care duce la Cimitirul municipal Rulikowsky, 
într-o zonă care era destinată cazărmilor, cu construcţii eclectice. Biserica este 
amplasată în Campusul Universitar 1, în vecinătatea căminelor studenţeşti şi 
a cantinei. Pe aceeaşi arteră au mai fost construite două biserici de lemn, 
care nu sunt monumente istorice: Biserica Garnizoanei Oradea şi Biserica 
Jandarmeriei Oradea.
Biserica este ridicată pe o fundaţie din beton, placată cu piatră. Se păstrează 
elementele din lemn ale exteriorului. Interiorul nu mai păstrează aspectul 
original, fiind placat şi repictat.                     
Şindrila acoperişului este în stare rea, permiţând infiltrarea apei. În cursul 
anului 2015 se va reface învelitoarea pe baza unui proiect din 2008, 
aparținând arhitectului Emödi Tamás.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat PĂUŞA, nr. 117 A, comuna NOJORID
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”
BH-II-m-B-01184
Începutul sec. al XVIII-lea.
În biserica de lemn se slujeşte. O biserică de zid este în construcţie.
Schimbarea învelitorii turlei cu una de tablă şi retencuirea exteriorului s-au 
făcut în anul 2000. 
Biserică tencuită la exterior şi la interior. Acoperişul şi turnul sunt din tablă. 
Biserica este valoroasă pentru pictura din interior, realizată de către Ioan 
Lăpăuşan şi care se mai păstrează pe boltă, parţial pe pereţi, iconostas şi 
tavan. 
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat PEŞTIŞ, nr. 194, localitate componentă a oraşului ALEŞD
Biserica de lemn “Buna Vestire”
BH-II-m-A-01185
1797
În biserica de lemn se slujeşte doar în Duminica Tomii.
Există o biserică nouă, construită între anii 1997-2000.
-
Stare generală de conservare bună, dar învelitoarea din şindrilă este afectată şi 
necesită înlocuirea. Biserica, deşi tencuită la exterior si interior, îşi menţine 
calităţile arhitecturale. Iconostasul şi uşile împărăteşti sunt cele originale, fiind 
pictate în anul 1810 iar uşile diaconeşti şi trei icoane, în anul 1788,  de către Ioan 
Zugrav.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat PETREASA, nr. 76 A, comuna REMETEA
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01210
Circa 1743-1752.
În biserica de lemn se slujeşte doar la hram.
Există biserică nouă din zid, construită între anii 1992-2002. 
În 1967 s-a realizat învelitoarea din tablă zincată şi fundaţia de piatră.
Turnul şi acoperişul au învelitoare din tablă. Pictura interioară originală se 
păstrează parţial, pe timpanul iconostasului.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat RIENI, nr. 41 A, comuna RIENI
Biserica de lemn “Sf. Mucenic Teodor Tiron”
BH-II-m-A-01190
1753-1755
Biserica de lemn nu e folosită. Biserica de zid e construită între anii 1954-1967. 
Restaurată de C.A.P.P.C. între anii 1999-2002; arhitect: Niels Auner; constructor: 
S.C. Axis-B S.R.L. 
Stare bună de conservare. Pictura interioară a fost realizată de David Zugravu în 
anul 1755. 



Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Programul De Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!

90

Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Stare actuală

sat ROTĂREŞTI, nr 27, comuna SÂMBĂTA
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01191
Probabil primul deceniu al sec. al XIX-lea
Biserică în care se slujește
Biserica de lemn era tencuită la exterior şi avea învelitoare din tablă, probabil din anul 
1932. Ferestre din PVC cu sticlă termopan, încă înainte de anii 2011-2012, când s-au 
realizat următoarele intervenţii la biserică, în regia proprie a Parohiei: subfundare 
din beton armat, refacerea fundaţiei bisericii, din piatră de carieră şi beton, ridicarea 
bisericii faţă de nivelul iniţial, decopertarea stratului de tencuială adăugat în urmă 
cu mai mulţi ani, înlocuirea unei părţi a bârnelor din lemn, care au fost în starea 
rea (primul rând de bârne de la talpa bisericii), tratarea lemnului cu soluţie insecto-
fungicidă şi ulei de in, înlocuirea podelei bisericii, desfacerea aproape în totalitate a 
bolţii de deasupra altarului, desfacerea scândurilor cu pictură originală de pe pereţi, 
montarea unui strat de vată minerală termoizolantă, dublată de un strat de folie 
izolantă din staniol, remontarea scândurilor cu pictura originală peste acest strat de 
termoizolaţie şi un rând de scânduri, refacerea acoperişului şi turnului cu învelitoare 
din şindrilă. Arhitect: Cristian Puşcaş.                   
Lucrările nu au fost avizate, executate şi supravegheate conform normelor impuse 
de statutul de monument istoric al bisericii. Biserica are în interior o pictură extrem 
de interesantă şi de o mare densitate iconografică, care aparţine unuia dintre pictorii 
importanţi, Ioan Lăpăuşan.
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare

Amplasament iniţial 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat SACA, nr. 80, comuna BUDUREASA
Biserica de lemn “Sf. Mare Mucenic Gheorghe”
BH-II-m-B-01192
Înainte de anul 1724. Pictura iconostasului datează din anul 1876 şi este realizată 
de Dionisiu Iuga din Nicula.
Nimăieşti, de unde este strămutată în 1866. 
Biserică în care se slujeşte.
În anul 1830 s-au făcut primele intervenţii. Reabilitată în anul 2004, în regie 
proprie, de către Parohie, ocazie cu care s-a refăcut învelitoarea din şindrilă, s-a 
înlăturat tencuiala exterioară şi s-a tratat lemnul cu lac. Arhitect: Cristian Pușcaș
Biserică în stare bună de conservare. Până la ultima renovare exteriorul era tencuit. 
În prezent lemnul este aparent. Interiorul este tencuit. Biserica este amplasată între 
casele de pe uliţă, situate aproape.

2005
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală

sat SĂLDĂBAGIU MIC, nr. 98, comuna CĂPÂLNA
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01202
1769
Biserică neutilizată. Există biserică în sat, construită între 1984-1987.
La restaurarea efectuată de Direcţia Naţională a Monumentelor Istorice, înainte 
de anul 1989, a fost îndepărtată tencuiala exterioară şi refăcut acoperişul din 
şindrilă. În anul 2011, refacerea învelitorii din şindrilă şi a turnului s-a făcut în 
regie proprie de către Parohie. Arhitect: Cristian Puşcaş.
Stare de conservare bună. Lucrările nu au fost executate şi supravegheate conform 
normelor impuse de statutul de monument istoric.
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Localitate / adresă
Obiectiv / monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat STÂNCEŞTI, nr. 63 A, comuna BUNTEŞTI
Biserica de lemn “Sf. Ioan Gură de Aur”
BH-II-m-B-01206
1752. Pictată de David Zugravu în anul 1756.
Biserica de lemn nu este folosită. Există biserică de zid construită între anii 1994-
2000, în imediata vecinătate. 
Renovată de Direcţia Generală a Monumentelor Istorice în anul 1957. În anul 1978 
s-au făcut reparaţii capitale, în regia Parohiei.
Stare rea de conservare. Învelitoarea din şindrilă este foarte degradată. Interiorul 
bisericii este încărcat cu ţesături şi relativ neglijat. Pictura se păstrează doar parţial. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat ŞEBIŞ, nr. 1, în cimitirul satului, comuna DRĂGĂNEŞTI 
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01205
1755-1764. Pictură realizată de David Zugravu în anii 1755 şi 1764.
În biserică se slujeşte la hram. Există biserică de zid în vecinătate, construită între 
anii 1992-2007.
Reabilitare învelitoare şi turn în anul 2014, în regia proprie a Parohiei pe baza unui 
proiect realizat de arhitectul Cristian Puşcaş, nerespectat integral de beneficiar. 
Biserica se prezintă în stare relativ bună de conservare. Este una dintre cele mai 
valoroase biserici din judeţ, având cel mai înalt acoperiş din lemn. Pictura este 
deteriorată. Lucrările de restaurare nu au fost executate şi supravegheate conform 
normelor impuse de statutul de monument istoric. 

                                 Înainte de reabilitare                                                                       După reabilitare

                                Înainte de reabilitare                                                                            După reabilitare
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat SURDUC, nr. 211 B, comuna COPĂCEL
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”   
BH-II-m-B-01207
Ultimele două decenii ale sec. al XVIII-lea
Biserica de lemn nu este utilizată. Există biserică de zid, construită între anii 1997-
2000.
Restaurată în1965 de Direcţia Naţională a Monumentelor Istorice.
Stare de conservare foarte rea. Sunt afectate grav învelitoarea din şindrilă şi turnul, 
posibil şi elemente de structură. Biserica este deosebită prin volumetrie, elementele 
sculptate dar şi prin pictura interioară (din 1804 şi 1806), bine păstrată. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală

sat ŞOIMI, nr. 193, comuna ŞOIMI
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01209
Mijlocul sec. al XVIII-lea
Biserică în care se slujeşte. 
Biserica de lemn era înainte de intervenţia radicală din 2010 în stare rea de 
conservare. Era tencuită în exterior şi interior dar cu tencuiala căzută, fisurată. 
Învelitoare era din ţiglă, iar coiful turnului din tablă. Biserica prezenta tasări, iar 
elemente de lemn ale plafonului erau bombate. Elementele din lemn erau vopsite. 
Nu se păstrau elemente artistice originale, cu excepţia unui segment de grindă de 
deasupra uşilor altarului. În 2010 au fost efectuate lucrări la biserică. La desfacerea 
tencuielii s-a constatat starea foarte rea a bârnelor, a materialului lemnos. S-a decis 
refacerea bisericii. Au fost efectuate  lucrări de reconstrucţie: a fost realizată o 
fundaţie de beton pe acelaşi amplasament al tălpilor, a fost reconstruită biserica 
din bârne de lemn noi. Turnul şi acoperişul au fost refăcute însă la fel ca cele 
vechi, cu învelitoare din ţiglă şi tablă, dar cu materiale noi. Biserica a fost tencuită. 
Rezultatul este o altă biserică, nouă, asemănătoare cu cea veche. Lucrările nu au 
fost avizate, nu au fost realizate pe baza unui proiect şi a unor expertize întocmite 
de specialişti atestaţi.

Biserica în 2012
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Imagini din 2008
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat TALPE, cimitirul satului, nr.76, comuna DRĂGĂNEŞTI
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”
BH-II-m-B-01211
1731
În biserica de lemn se oficiază cu ocazia hramului şi a pomenirii morţilor. Există 
biserică de zid, construită între anii 2000-2005. 
În anul 1950 s-au înlocuit tălpile, s-a făcut subzidirea şi s-a tencuit şi zugrăvit în 
interior. În anul1980 învelitoarea a fost acoperită cu ţiglă. 
Coiful turnului este din tablă. Interiorul este tencuit şi zugrăvit, iar elementele din 
lemn sunt vopsite.          
Se păstrează elemente sculptate şi uşile împărăteşti pictate.           
Stare generală de conservare bună. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat TĂRCĂIŢA, nr. 142 A, comuna TĂRCAIA  
Biserica de lemn “Pogorârea Sfântului Duh”
BH-II-m-B-01212
1796. Pictată în 1816
Biserica de lemn este folosită la hram. Biserica de zid, foarte aproape de cea de 
lemn, a fost construită între anii 2005-2010.
 -
Stare de conservare rea. Învelitoarea bisericii este din ţiglă, iar coiful turnului 
din tablă. Interiorul mai păstrează parţial pictura originală, greu de depistat sub 
numeroasele ţesături şi icoane contemporane. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat TILECUŞ, nr. 118, comuna TILEAGD
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01217
1785
Biserică neutilizată. În vecinătate a fost construită o biserică de zid în perioada 
interbelică. 
Restaurată în anii 1967 şi 2004.
Stare de conservare bună. Biserica păstrează parţial pictura interioară realizată în 
anul 1793 de către Mihail Paholcek. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Amplasament iniţial 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

comuna TINCA, str. Republicii, nr. 45 
Biserica de lemn “Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01219
1743. Pictată în anul 1810.
satul Sohodol, jud. Bihor
Biserica funcţionează ca muzeu, adăpostind o colecţie de obiecte bisericeşti. 
Mutată în anul 1980 din satul Sohodol, jud. Bihor, în Tinca, în curtea casei parohiale 
şi a bisericii de zid situate la stradă.
În anul 2011 au fost reabilitate acoperişul şi turnul; executant: S.C. Edil Coneco; 
arhitect: Cristian Puşcaş. Lucrările nu au fost executate de meşteri atestaţi şi nici 
supravegheate de diriginte de şantier atestat de Ministerul Culturii.
Stare bună de conservare. Talpa este înglobată într-o centură de ciment. La ultima 
reabilitare au fost refăcute învelitoarea şi turnul (potrivit Dr. Ioan Godea acesta 
avea coif cu bază octogonală). Interiorul păstrează pictura inițială (parţial).
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat TOPA DE JOS, nr. 86, comuna DOBREŞTI
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”
BH-II-m-B-01220
1756
În biserică se slujeşte. Există în sat biserică de zid, în construcţie din 2010, aproape 
de finalizare.
În 1920 s-a realizat acoperişul din ţiglă, mărirea ferestrelor, tencuirea exteriorului, 
placarea cu scândură a interiorului. În 2002 s-au făcut reparaţii capitale la acoperiș 
şi s-a înlocuit țigla. 
Biserica este tencuită la exterior, are învelitoarea acoperişului din ţiglă şi turnul din 
tablă. Interiorul este placat cu scânduri. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat TOTORENI, nr. 63 A, comuna TĂRCAIA
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”
BH-II-m-B-01221
1697. Pictura originală realizată la 1818 de Simion Darabant.
În biserica se mai slujeşte la hram şi la pomenirea morților.
Biserica de zid a fost construită între anii 1995-2005.
În anul 1927 s-a realizat învelitoarea din ţiglă a acoperişului şi coiful din tablă al 
turnului.
Biserica se remarcă prin elementele din lemn sculptat şi prin prispa aflată lateral 
faţă de naos, cu „perindele” (locul destinat ispăşirii pedepsei, expunerii la oprobiul 
public). Învelitoarea bisericii este din ţiglă iar coiful turnului din tablă. Interiorul 
păstrează pictura originală, chiar dacă deteriorată în parte. 

Perindelele 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat ŢIGĂNEŞTII DE CRIŞ, nr. 50, comuna BRUSTURI
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01223
După anul 1600
În biserica de lemn se oficiază la hram.
Biserica de zid a fost construită între anii 1998-2010.
-
Învelitoarea şi turnul sunt din tablă, elementele de structură din lemn, cum sunt 
tălpile şi unele grinzi, prezintă degradări. Scândurile care căptuşesc interiorul sunt 
zugrăvite sau văruite. 
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Localitate / adresă
Denumire monument 
Cod LMI
Datare 

Utilizare 

Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat VALEA CRIŞULUI, nr. 103 A, comuna BRATCA
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01225
1761. Strămutată şi refăcută în anul 1865. Pictură datorată lui Dionisiu Iuga de la 
Nicula, făcută în anul 1876.
Biserica este folosită la hram. Există biserică din zid în folosinţă, construită în 
1935.
-
Stare bună de conservare. Pictura interioară este într-o stare relativ bună. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 
Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat VALEA DE JOS (fost Valea Neagră de Jos), nr. 106, comuna RIENI
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-A-01226
1738. Pictura originală (circa 1750), atribuită lui David Zugravu.
Biserica de lemn este folosită la hram şi cu ocazia pomenirii morţilor.
Există biserică de zid, construită între anii 1990 – 2012.
În anul 1928 s-au făcut reparaţii capitale.
Biserica este acoperită cu tablă. Nu se mai păstrează din pictura originală, relativ 
deteriorată, decât cea a iconostasului şi a uşilor împărăteşti şi diaconeşti. Interiorul 
a fost repictat şi revopsit parţial.
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 

Utilizare 
Intervenţii / Restaurări
Starea actuală 

sat VĂLANI DE POMEZEU, nr. 235, comuna POMEZEU
Biserica de lemn „Sf. Ierarh Nicolae”
BH-II-m-B-01227
1730. Pictura din interior datează din secolul al XVIII-lea. Intervenţia din anul 
1867 e datorată pictorului M. Palann.
În biserică se slujeşte. Există şi biserică de zid construită între anii 1999-2014.
-
Starea generală de conservare este bună. Acoperişul şi turnul au învelitoarea din 
tablă. 
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Localitate / adresă
Denumire monument
Cod LMI
Datare 

Utilizare 

Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat VÂRCIOROG, nr. 123, comuna VÂRCIOROG
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”
BH-II-m-B-01229
Sec. XVIII. În 1860 are loc strămutarea şi refacerea bisericii pe amplasamentul 
actual.
Biserica de lemn nu este utilizată. Există biserică nouă construită între anii 2006-
2012.
În anul 1930 s-au mărit ferestrele şi s-a tencuit biserica iar în anul 1956 a avut loc 
o restaurare a bisericii. În anii `80 s-au făcut intervenţii de reabilitare. 
Stare generală de conservare bună. Interiorul şi exteriorul sunt tencuite. 
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Localitate / adresă

Denumire  monument
Cod LMI
Amplasament iniţial:
Datare 
Utilizare 
Intervenţii / Restaurări

Starea actuală 

sat VOIVOZI, nr. cadastral 11, comuna POPEŞTI,
în incinta mănăstirii “Sfinţii Voievozi”
Biserica de lemn „Sf. Ierarh Nicolae”, a mănăstirii “Sfinţii Voievozi” 
BH-II-m-A-01230
Sat Sacalasău, comuna Derna, jud. Bihor
Sec. al XVIII-lea, probabil anul 1721
Biserică în care se slujește. În vecinătate se construieşte biserica de zid a mănăstirii.
În 1962 a fost restaurată de Direcţia Monumentelor Istorice. Biserica a fost mutată 
din Sacalasău în 1997/1998. Lucrările de restaurare ale Oficiului Naţional pentru 
Protejarea Patrimoniului au fost încheiate în anul 2000. Executant: S.C. Axis B 
S.R.L. Sighetu Marmaţiei; proiectare: VDB DYNASTY S.R.L. Bucureşti. 
Biserica este în stare bună de conservare şi se remarcă prin elementele sculptate şi 
prin volumetrie. Interiorul este nou, a fost placat şi pictat. Se mai pot distinge unele 
elemente din lemn, sculptate. La intrare a fost montată o uşă din PVC, neadecvată, 
la fel ca şi montarea cu spumă a ferestrelor.   
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IX. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

 Restaurarea celor două biserici de lemn de către S.C. EURAS S.R.L. Satu Mare ne-a prilejuit o colaborare 
deosebită cu dulgherii experimentați ai firmei, coordonați de un om care, la Hotar și la Gheghie, restaura a 57-a și 
respectiv a 58-a biserică de lemn. O carieră legată cu adevărat de restaurarea bisericilor de lemn, motiv pentru care 
am considerat că este potrivit să zăbovim puțin asupra acesteia. Vasile Iusco s-a născut în anul 1944, în comuna 
Ieud, în Maramureș, în “patria bisericilor de lemn” și are două fiice și un fiu, care nu a dus mai departe meseria 
tatălui, de făuritor de biserici, ci a devenit slujitor al Domnului în biserică, adică preot. Meșterul a început încă de 
la 20 de ani să ridice biserici sau să le repare pe cele vechi, marea majoritate având statut de monumente istorice. 
Își amintește că în cadrul Șantierului 3 Transilvania, cu sediul la Cluj, care aparținea de Direcția Monumentelor 
Istorice, funcționau 6 echipe ce puteau repara chiar și câte 10-12 biserici de lemn pe an. În anul 1969 urmează 
cursuri de calificare în meseria de dulgher și recunoaște că un rol important în formarea sa profesională l-a avut 
reputatul arhitect Virgil Antonescu, fost deținut politic, eliberat din temnițele comuniste în anul 1964, cu care a 
avut șansa să colaboreze cu ocazia restaurării bisericilor de lemn din Șurdești și Ieud Șes. Alte biserici de lemn din 
Maramureș, de care se simte legat, sunt cele din Budești și Cupșeni. Își amintește de preotul din Nadișu Român, de 
lângă Cehu Silvaniei, care deși mai avea doar patru enoriași, și aceia în vîrstă, ținea ca biserica de lemn monument 
istoric să fie restaurată, cu toate că aceasta abia se mai vedea dintr-un pâlc de salcâmi destul de groși, în care se 
aciuaseră niște mistreți, iar pronaosul vechii biserici fusese folosit ocazional ca și grajd. 

 O mărturisire impresionantă și extrem de precisă se referă la biserica de lemn din Cizer (Sălaj), construită 
în anul 1773 de moți îndrumați de meșterul de biserici Nicola Ursu, din Albac, cel care avea să fie conducătorul 
Răscoalei din anul 1784 și care a rămas în istorie cu numele de Horea. Biserica se află acum  în secția în aer liber 
a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, din zona Pădurii Hoia, de la marginea Clujului. Meșterul își aduce aminte 
cu precizie, la 47 de ani de la restaurarea acesteia, unde era plasată inscripția cu caractere chirilice “Lucrat Ursu 
Horea” și anume incizată „pe a treia sau a patra piesă, grindă din boltă, spre pronaos, pe latura nordică, pe extrados”. 
Încă o dovadă că lucrează în lemn numai oamenii care au o noblețe sufletească și o dăruire aparte pentru semeni. 
Vasile Iusco s-a bucurat să afle că Horea a poposit pentru o săptămână în Hotar, în drumul său spre Viena și s-a 
adăpostit în podul bisericii, precum și că în Biserica cu Lună din Oradea, unde lucra acum, chipul lui Horea apare 
într-un medalion. Pe lângă bisericile de lemn de la Gheghie și Hotar, Vasile Iusco a condus echipe de dulgheri și cu 
ocazia restaurării altor biserici de lemn monumente istorice din Bihor, de la Josani, Beznea, Botean și Boian. Din 
anul 1999 și-a pus experiența la dispoziție în cadrul S.C. EURAS S.R.L. Satu Mare. Alte monumente valoroase la 
restaurarea cărora a contribuit sunt vechea biserică de lemn din Rădășeni (Suceava), ctitorie a lui Ștefan Tomșa al 
II-lea și cunoscuta mănăstire Voroneț. Direcția Județeană pentru Cultură Bihor încearcă să-i ofere prilejul să revină 
în județul nostru pentru a restaura și alte biserici de lemn.
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   Catedrala ortodoxă cu Lună  din Oradea -  
                     medalion Horea

   Vasile Iusco

Podul bisercii de lemn din Hotar
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al 
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