
Bisericile de lemn din microregiunea Someş-Nadăş 

 

131. Biserica de lemn din Stolna, comuna Săvădisla, 

datează din anul 1730. Are două hramuri, acestea fiind 

„Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Nicolae”.  Este 

construită din lemn de stejar, pe o fundație din piatră.   

Absida altarului și iconostasul au fost zugrăvite în 1730 de 

un zugrav anonim, iar 1772 a fost rezugrăvită complet așa 

cum rezultă din inscripția de pe tâmplă.  

 

 

140. Biserica de lemn din Finișel, comuna Săvădisla,  datează din 

anul 1758, după cum arată o inscripție de pe spatele 

iconostasului, unde se menționează alături de an și numele 

zugravului Petru, posibil primul decorator al bisericii. Pictura 

murală care se poate vedea astăzi a fost realizată de zugravii 

Dumitru Ispas și Ursu în 1807, fapt menționat în inscripția de 

deasupra ușii naosului . Are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil”. Șindrila a fost înlocuită în 

1981. 

 

260. Biserica de lemn din Săliştea Nouă, comuna Baciu, a fost adusă după 1970 

din satul Buzaș, județul Sălaj. Are hramul "Sf. Ion Botezătorul". Ea este datată din 

1798 sau anterior acestui an. 

 

 

350. Biserica de lemn din Tăuți, comuna 

Floreşti, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost înălțată înițial 

pe „Leșioară”, de unde s-a mutat pe actualul loc. Anul construcției nu este 

cunoscut cu exactitate. Mutarea bisericii s-a făcut înainte de 1829, dată la 

care s-a zugrăvit de Dumitru Ispas și fiul său Ioan, așa cum reiese dintr-o 

inscripție amplasată în naos. 

Lăcașul a fost edificat ca biserică 

unită (greco-catolică). În anul 1948 

Parohia Greco-Catolică din Tăuți a 

fost desființată, iar biserica din 

lemn a fost trecută în folosința 

Bisericii Ortodoxe Române. 



 

436. Biserica de lemn din Someșu Rece, comuna 

Gilău, are hramul "Pogorârea Duhului Sfânt". 

Conform inscripției de la intrare, a fost ridicată în 

anul 1763.  

Pisania din altar surprinde și anul în care ea a fost 

pictată, 1768. În turnul actualei bisericuțe, se 

găsește un mic clopot inscripționat cu anul 1642, 

dând de înțeles că ar fi fost posibil să mai fi existat și o altă biserică tot din lemn, care ar fi fost arsă. 

 

513. Biserica de lemn din Agârbiciu, comuna Căpușu Mare, 

cu hramul „Sfânta Treime”, datează din secolul al XVII-lea, 

înlocuid, o biserică de lemn și mai veche, cu cel puțin 200 de 

ani (ce avea hramul Adormirea 

Maicii Domnului).  

Pictura interioară a bisericii de 

lemn din Agârbiciu este opera 

meșterului zugrav Dumitru Ispas 

din Gilău, conform unei inscripții 

din naos, deasupra ușii de ieșire 

în pronaos.  

 

 

 

519. Biserica de lemn din Bălcești, comuna Căpușu Mare, are 

hramul „Înălțarea Sfintei Cruci”. Înaintea acestei biserici a 

existat doar o clopotniță. 

Biserica a fost adusă în 

Bălceștii Dângăului în anul 

1936, din satul Mănășturu 

Românesc, azi Mănăstireni 

unde fusese construită în 

anul 1751, de către meșterul 

Ioan Tot Săotanu din 

Ardeova. 

 

 



532. Biserica de lemn din Dângău Mare, comuna 

Căpușu Mare, datează din secolul XIX. Are hramul 

„Sfântul Gheorghe”. A fost 

construită în anul 1864. 

Biserica a fost cumpărată din 

localitatea Dâncu. 

 

 

 

 

 

537. Biserica de lemn din Dângău Mic, 

comuna Căpușu Mare,  a fost 

construită în anul 1764. Are hramul 

„Pogorârea Sfântului Duh”. Biserica 

păstrează pictură murală realizată de 

Dumitru Ispas din Gilău și de zugravul 

Ștefan în 1802, conform unei inscripții 

aflate deasupra ușii de intrare în 

pronaos. 

 

 

548. Biserica de lemn din Păniceni, 

comuna Căpușu Mare, datează din 

anul 1730. Are hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil”. Biserica a 

fost pictată în anul 1809 de Dimitrie 

Ispas din Gilău, cel mai faimos pictor 

din zonă, realizatorul picturii de 

interior, parțiale sau totale, în cel 

puțin 11 biserici, pe care le-a decorat 

în perioada 1788-1835.  

 

 

552. Biserica de lemn din Straja, comuna Căpușu Mare, are 

hramul „Sfinții Trei Ierarhi”. Nu se află urme scrise despre data 

zidirii, dar s-a păstrat amintirea în popor că a fost construită de 

același meșter, rămas anonim, care a zidit și biserica din Agârbiciu 

între anii 1720-1730. Se spune că o parte a bisericii, altarul și 

pronaosul, au fost construite în jurul anilor 1550-1600, în parohia 

Finciu și aduse în prima jumătate a secolului al XVII-lea pentru a fi 

reclădite în Straja. Pictura murală, de factură populară, a bisericii 

se datorează zugravului Dumitru Ispas din Gilău, care lucrează aici 

în colaborare cu fiul său Ștefan în anul 1806.  



 

605. Biserica de lemn din Gârbău, comuna Gârbău, datează 

din secolul al XIX-lea. 

 

 

 

 

 

706. Biserica de lemn din Sânpaul, 
comuna Sânpaul,  a fost construită în 
anul 1722. Are hramul „Sfânta 
Treime”. A fost zugrăvită de Dimitrie 
Ispas din Gilău în 1788. 

 

 

718. Biserica de lemn din Berindu, comuna Sânpaul, datează din anul 
1752, după cum rezultă dintr-o inscripție păstrată pe prestol, dar la acea 
dată ea a înlocuit, indubitabil, biserica de lemn menționată în 
Conscripția din 1733 a episcopului blăjean Inochentie Micu Klein. 
Biserica are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și 
Gavriil”. Pictura murală, care se păstrează 
fragmentar, a fost realizată în 1841 de pictorul 
Simion Mărincan, ceea ce reiese din inscripția aflată 
deasupra ferestrei de sud-est a naosului. Nu se știe 
precis când s-a executat prima pictură, dar, după 
pictura ușilor împărătești este foarte probabil ca ea 
să se fi făcut în 1755. 

 

 

 

727. Biserica de lemn din Mihăiești, 
comuna Sânpaul, a fost construită în 
anul 1862 din lemn, dar a suferit multe 
modificări de atunci. A fost restaurată în 
1955. Pictura a fost realizată de 
Pancrațiu Chioreanu. În anul 1974 a fost 
resfințită. Biserica poartă hramul „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil”. 

 



 

 

735. Biserica de lemn din Sumurducu,  comuna Sânpaul, 
datează din anul 1715, conform unei inscripții aflată în partea 
superioară a ușii de la intrare. Are hramul „Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil”  

 

 

742. Biserica de lemn din Șardu, comuna Sânpaul, datează din anul 1752. Are 
hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. 

 

 

 

 

 

804. Biserica de lemn din Aghireșu, comuna 
Aghireșu, datează din anul 1780. Biserica are hramul 
„Sfântul Nicolae”. Monument istoric adus in anul 

1931 de la parohia Văleni. 

 

 

 

 

 

813. Biserica de lemn din Aghireșu-Fabrici, comuna 
Aghireșu, datează din secolul XVIII. A fost adusă în 
anii '70 din satul învecinat Dumbrava (Oșorheiu) și 
remontată cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. 

 

 

 

 



 

822. Biserica de lemn din Dâncu, comuna Aghireșu, județul Cluj are hramul 
„Învierea Domnului”. Biserica fusese construită, în satul Sebeș (azi Valea 
Drăganului) la 1750,A fost strămutată aici și reclădită în acest sat în anul 1862. 
Deși vechea pictură s-a pierdut în timpul lucrărilor de reparații, în 1924, atunci 
când a fost repictat iconostasul și o parte din naos, biserica mai adăpostește 
totuși o mică comoară: o colecție de icoane pe lemn, din care o mare parte sunt 
realizate de Nechita Zugravu. Acesta a fost un artist plastic în toată puterea 
cuvântului, pictor muralist și de icoane, deosebit de prolific între anii 1740-1770. 

 

 

844. Biserica de lemn din Ticu, comuna 

Aghireșu, datează din anul 1641. A fost pictată în 

1827 pe pânză lipită pe lemn, probabil de către 

Dimitrie Ispas. Are hramul „Sfinții Apostoli Petru 

și Pavel”. 

 

 

 

 

 

846. Biserica de lemn din Ticu-Colonie, comuna 

Aghireșu, are hramul  „Sfânta Varvara”. A fost adusă 

în 1935 din satul Tămașa, Sălaj. Ea a fost ridicată 

probabil în decursul secolului 18, fiind antedatată de 

pictura murală din 1775. 

 

 

 

 

 

 

Pozele au fost făcute de Ţetcu Mircea Rareş , respectiv de Bogdan Ilieş şi au fost preluate de pe 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Biserici_de_lemn_din_Cluj  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Biserici_de_lemn_din_Cluj

