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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 
 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 479 
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli” 
Cod: MH-II-m-B-10385 
Localitate: sat Sfodea, comuna Balta 
Adresă: În centrul satului 
Datare: 1853 - 1854 

1.2 Categorie Arhitectură 
1.3. Denumire oficială Biserica de lemn “Sf. Arhangheli”, sat Sfodea, 

comuna Balta 
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ  
 
2.1. Stat ROU 
2.2. Judeţ Mehedinți 

                                      
1 Lista monumentelor istorice, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. 
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016. 
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2.3. Localitate sat Sfodea, comuna Balta, județ Mehedinți 
2.4. Cod poştal Nu s-au găsit informații. 
2.5. Stradă, număr actuale Nu s-au găsit informații. 
2.6. Localitate anterioară Sfodea 
 
3. TIP DE PROPRIETATE 
 
3.1. Stat ROU 
3.1.1. Proprietate publică a statului Nu este cazul. 
3.1.2. Proprietate privată a statului Nu este cazul. 
3.2. Mixt Nu este cazul. 
3.3. Privat Episcopia Severinului și Strehaiei. 

Parohia Balta, Comuna Balta. 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 sec. XIX 
4.1.1 Datare început 1853 - 1854 
4.1.2. Datare sfârşit Nu s-au găsit informații. 
4.2. Datare prin perioade Nu s-au găsit informații. 
4.3.  Datare prin intervale de date Nu s-au găsit informații. 
4.4. Datare precisă Nu s-au găsit informații. 
 
5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI 
 
5.1. Istoric  Mențiuni bibliografice:  

„Balta, com. rur., așezata in centrul plaiului Cerna, 
jud. Mehedinti, la distanta de 40 kil. de orașul 
Turnul-Severin. Formează comuna cu satul Sfodea 
(...)”3. 
„Sfodea, sat, jud. Mehedinti, pl. Cerna, com. rur. 
Balta”4. 
„Ridicată între 1853-1854, ruinată și reparată de 
câteva ori, cea mai importantă refacere realizându-
se în 1956, când acoperișul a fost înălțat cu 80 cm 
și acoperit cu tablă. Biserica de lemn, de tip navă, 
cu turlă, clopotniță și tencuială de mortar. Este una 
dintre bisericile la care decorul este realizat numai 
din icoane. Pe icoana Arhanghelului Mihail este 
notat: <s-a zugrăvit de Trifescu Akimescu sin 
Karansebeș, Țara Nemțească la 1853>. Mâna 
meșterului bănățean a lucrat cu migală 
catapeteasma pe trei rânduri, încadrând icoane 
sub forma unor rame. În partea superioară Soarele 
și Luna au chipuri omenești. La exterior s-au 
păstrat la vedere bârbnele și stâlpii de lemn ai 

                                      
2 Dicţionar de termeni, epoci 
3 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 1, p. 223 
4 Ibidem, vol.5, p. 378 
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pridvorului deschis, care sunt sculptați în zona 
mediană.”5 

5.2. Autor Nu este cazul. 

5.3. Ctitor Nu este cazul. 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Pe icoana Arhanghelului Mihail este notat: “s-a 
zugrăvit de Trifescu Akimescu sin Karansebeș, Țara 
Nemțească la 1853”. 

 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona Comuna Balta se află la limita județului Mehedinți, 

la cca. 45 km de Drobeta - Turnu Severin (către 
sud), cca. 24 km de Baia de Aramă (către nord) și 
cca. 60 km de Băile Herculane (către vest), zonă 
cuprinsă în Platoul Mehedinți. Satul Gornovița este 
conectat prin drumuri comunale (DC 29 și DC 30) 
de reședința de comună Balta și de drumul 
județean DJ 670 care facilitează legătura dintre 
Drobeta -Turnu Severin și Baia de Aramă. Comuna 
Balta se află în centrul Geoparcului Platoul 
Mehedinți,  o arie protejată de interes național, 
zonă delimitată de Munții Mehedinți (la nord-vest), 
râul Motru (la nord-est), municipiul Drobeta-Turnul 
Severin (la sud). 

6.2. Elemente de peisaj cultural şi 
natural 

Rezervația naturală Geoparcul Platoul Mehedinți 
cuprinde 13 categorii de habitate protejate, 84 de 
specii de fauna protejate și două specii de floră. 
Statutul de zonă naturală protejată de interes 
european - Natura 2000 – acordă o protecție 
suplimentară a 69 de specii de floră și faună 
protejate, înglobând pe teritoriul Geoparcului situri 
de importanță comunitară și situri protejate 
avifaunistice. 
Comuna Balta cuprinde pe teritoriul său 
administrativ un număr de 15 monumente istorice, 
cuprinzând ansambluri, situri și monumente 
istorice protejate. 
Așezările rurale de pe teritoriul Geoparcului 
prezintă trăsături similare de așezare în raport cu 
peisajul – dispunerea satelor de-a lungul unei 
rețele de văi înguste, bine delimitate, topografie 
determinată de relieful carstic protejat al zonei. 

6.2.1. Peisaj cultural Andrei Pănoiu consideră că, în ceea ce privește 
zona Mehedințiului, “(...) se desprinde că așezările 
sătești [din această zonă] au cunoscut 
dintotdeauna un coerent proces de formare și 
continuă dezvoltare, înrâurite fiind, pe de o parte, 
de tradiții izvorîte din modul de viață al locuitorilor 

                                      
5 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
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cu preocupările lor, iar pe de alta, de continuele 
reglementări intervenite pe linie administrativă de 
stat“6. 
Evoluția politică și legislativă a zonei are un 
puternic impact asupra peisajului cultural al 
Geoparcului Platoul Mehedinți. Permanenta 
prezentă a graniței de-a lungul Văii Cernei 
determină puternicul caracter fortificat al 
locuințelor specifice zonei – a “conacelor de plai”7. 
Succesiunea influențelor administrative din 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (austriacă, 
românească) impun prin legislație regruparea 
așezărilor dispersate pe dealuri către noi nuclee, în 
apropierea vetrelor istorice sau a unor vetre noi 
constituite, de cele mai multe ori de-a lungul 
rețelelor de văi. O bună parte din populație nu ia în 
considerare hotărârile, trăind în continuare în 
munți “în așezările de conace de deal și pe lângă 
oboarele de animale de pe plaiuri”8. Acest caracter 
dual al așezărilor rurale din zonă își lasă amprenta 
asupra satului Sfodea, care este dispus în două 
direcții: de-a lungul firului de vale, dar și de-a 
lungul culmei dealului.  
Biserica Sf. Arhangheli este așezată pe un versant, 
în zona satului dispusă de-a lungul firului de vale, 
la cca. 200 de metri față de drumul principal al 
satului DC 58, la intrarea în sat din direcția 
comunei Balta, și este înconjurată de cimitir.  

6.2.2. Peisaj natural Dispunerea așezării rurale de-a lungul unei văi 
înguste – unde se află și drumul comunal DC 58 -, 
dar și de-a lungul unei culme de deal, presupune o 
poziționare duală a satului între două puncte de 
înălțimi diferite: deal și vale. Acest tip de așezare 
generează diverse relații de perspectivă între cele 
două zone ale satului.  
Poziționarea Bisericii Sf. Arhangheli pe versantul 
dealului, la cca. 200 de metri față de drumul 
principal al satului, conturează în curtea bisericii 
un punct de perspectivă asupra satului Sfodea. 
Vegetație prezentă în zonă și, inclusiv, în curtea 
bisericii, este cea aferentă regiunii forestiere 
mediteraneene (zona prezintă un climat temperat 
– continental, cu influențe mediteraneene), și 
anume: pomi fructiferi, pin etc. 

6.3. Categoria de arhitectură Culte 

                                      
6 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
7 Locuință specifică zonei delimitate actual de Geoparcul Platoul Mehedinți, fiind compusă dintr-o incintă 
fortificată din zidărie de piatră, cu locuința dispusă pe una sau mai multe laturi ale incintei și formând o 
curte interioară. Astfel de locuințe se construiau izolat, pe vârfurile dealurilor din zonă. Tendința de 
fortificare a locuinței și poziționarea izolată se datorează nevoii de protecție a locuitorilor într-o zonă 
expusă din punct de vedere geo-politic și marcată de desele schimbări de administrație (otomană, 
austriacă, română). 
8 A. Pănoiu, Op. cit, p.209 



5 
 

6.3.1. Funcţiunea actuală9 Biserică ortodoxă, de sat 
6.3.2. Funcţiunea anterioară Biserică ortodoxă, de sat 
6.4 Descriere obiectiv individual  
6.4.1. Plan Biserică de lemn, de mici dimensiuni, pe plan 

rectangular, cu turlă, care se poate încadra în 
“categoria I, care cuprinde formele cele mai vechi 
(păstrate desigur prin refaceri sau reproduceri 
succesive), se caracterizează prin aceea că întregul 
plan poate fi înscris într-un dreptunghi alungit ale 
cărui capete – la început cel dinspre răsărit, absida 
altarului, apoi, adesea, şi cel dinspre apus și unde 
se găseşte intrarea  sunt teşite. Teșitura, de formă 
poligonală, poate avea 2 până la 6 laturi. Adesea 
biserica primește, fie numai în fața pronaosului, fie, 
cîteodată, numai pe una din laturile lungi, alteori 
pe amîndouă sau chiar și în față și pe laturi, un 
portic“10. Biserica prezintă succesiunea specifică 
pridvor deschis - pronaos – naos – altar. 

6.4.2. Faţade Biserica este construită pe sistem blockbau, cu 
bârne de lemn, și cu turlă. Proporțiile fațadei indică 
raportul geometric 1:2,5 dintre înălțimea părții 
inferioare a închiderii verticale a bisericii și 
înălțimea acoperișului și a turlei. Fațada principală, 
pe latura de vest, formează în registrul superior un 
fronton pe care este pictat un panou de frescă. În 
registrul inferior, se desfășoară pridvorul, cu 
intrarea în biserică și cu scara de acces către pod și 
clopotnița din turlă. În pridvor se regăsesc alte 
două panouri de frescă pictate, reprezentându-i pe 
Sf. Petru și Pavel. 
Golurile fațadelor sunt în număr restrâns - trei 
goluri pe fațada de sud și două goluri pe fațada de 
nord, în dreptul pronaosului și a naosului, și un gol 
în planul fațadei de est, în zona altarului. Golurile 
ferestrelor sunt de mici dimensiuni și domină 
plinul.  

6.4.3. Formă acoperiş Acoperișul este în trei ape, cu pantă de cca. 45°. 
Fațada principală formează un fronton, în vârful 
căruia se află turla bisericii și clopotnița. 

6.4.4. Extinderi Nu este cazul. 
6.4.5 Anexe Nu este cazul. 
6.5. Structură Soclu din zidărie de piatră, sistem blockbau, 

șarpantă de lemn. 
6.6. Materiale de construcţie Piatră, lemn, tencuială de var hidraulic. 
6.6.1. Materiale de construcţie acoperiş Șarpantă lemn, învelitoarea șiță inițală este 

acoperită de învelitoarea de tablă fălțuită.  
6.7. Tehnici de construcţie Soclu din zidărie de piatră, sistem blockbau (cu 

îmbinări la colț de tip coadă de rândunică și „în 
căței”), șarpantă de lemn, tencuială de var hidraulic 

                                      
9 Dicţionar de termeni  
10 G. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București: Ed. Academiei RSR, 1982, 
p. 70 
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armată cu nuiele și câlți. 
6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți) 
6.9. Inscripţii Pe icoana Arhanghelului Mihail este notat: “s-a 

zugrăvit de Trifescu Akimescu sin Karansebeș, Țara 
Nemțească la 1853”. 

 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare11 Bună. Tencuiala de var hidraulic cu nuiele și câlți 

aplicată peste închiderile din bârne de lemn, cu 
rolul de etanșeizare a spațiului bisericii împotriva 
frigului, reușește să conserve lemnul originar,  
Vopselile succesive peste tâmplăria originară oferă 
o protecție împotriva factorilor biologici de 
degradare. 
Tablă zincată falțuită montată peste învelitoarea 
de șindrilă (posibil degradată), specifică arhitecturii 
vernaculare a zonei, reușește conservarea învelitorii 
inițiale, evită degradarea bisericii în ansamblul ei  
și oferă o protecție a bisericii împotriva 
intemperiilor. 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare În anul 1956 se intervine asupra bisericii: acoperișul 
este înălțat cu cca. 80 cm și se montează 
învelitoare de tablă peste învelitoarea de șindrilă. 
Este vizibilă intervenția recentă asupra soclului, 
prin aplicarea tencuielii pe bază de ciment și a 
văruirii pereților exteriori ai bisericii. 

7.3. Riscuri/ameninţări Localitatea Sfodea este așezată izolat față de DJ 
670, drumul care face legătura dintre Drobeta-
Turnu Severin și Baia de Aramă, la cca. 5 km 
distanță de satul Balta. Legătura dintre reședința 
de comuna, satul Balta, și Sfodea se face printr-un 
drum neasfaltat și, ocazional, pietruit – DC 58. 
Biserica se află la intrarea în sat, la cca. 200 de 
metri de drumul comunal DC 58. 
Tencuiala pe bază de ciment aplicată peste soclul 
de zidărie din piatră poate genera igrasie și atacuri 
biologice asupra închiderii originare din bârne de 
lemn. 
Treptele de intrare sunt realizate din beton armat, 
material constructiv care este discordant în raport 
cu specificul arhitecturii bisericii. 

7.3.1 Eroziune Nu este cazul. 
7.3.2 Inundaţii Nu este cazul. 
7.3.3 Alunecări de teren Nu este cazul. 
7.3.4 Agricultura Nu este cazul. 
 
8. DOCUMENTARE  
 
8.1. Fotografii Fotografii actuale – august 2016 

Autori fotografii:  

                                      
11 Vocabular controlat, vezi anexa 
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arh. Irina Teodora Nemțeanu 
stud. arh. Alexandra Dana Anastasiu 

8.2. Plan de situație Planșa A01 
8.3. Releveu și diagnoză Releveu – schiță de plan (A. Pănoiu, Arhitectură şi 

sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: 
Ed. MNIR, 1983, p.114) 
Planșa A01 
Planșa A02 

 
9. INVENTARIERE 
 
9.1. Instituţia în cadrul căreia s-a 

redactat fişa 
Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă 
Europeană 

9.2. Autorul fişei şi calitatea acestuia Nemțeanu, Irina Teodora – arhitect 
Anastasiu, Alexandra Dana – student arhitect 

9.3. Data redactării  fişei August 2016 
 
 
 
 


