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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 

 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 454 
Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” 
Cod: MH-II-a-B-10384 
Localitate: sat Prejna, comuna Balta 
Adresă: 21, în centrul satului 
Datare: 1808, ref. din zid 1859, catapeteasmă 1808 

1.2 Categorie Arhitectură 
1.3. Denumire oficială Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, sat 

Prejna, 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 Comuna Prejna, sat Balta, județ Mehedinți 
2.4. Cod poştal Nu se cunoaște. 
2.5. Stradă, număr actuale 21, în centrul satului (conf. LMI 2015) 
2.6. Localitate anterioară Prejna 
 
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 Prejna, Comuna Balta. 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 sec. XIX - XX 
4.1.1 Datare început 1808 
4.1.2. Datare sfârşit Pictura interioară este refăcută în 1955 de N. 

Rotaru3. 
4.2. Datare prin perioade Nu este cazul. 
4.3.  Datare prin intervale de date Nu este cazul. 
4.4. Datare precisă Inscripțiile de pe icoanele catapetesmei oferă 

informații legate de meșterul Ghiță Zugravul, care 
a executat icoanele catapetesmei în anul 1808. 
În anul 1955, pictura interioară refăcută de N. 
Rotaru poartă inscripțiile donatorilor: Sfântul Ioan 
Botezătorul – donat Stoican, Sf. Tiron – donat Niță 
și Gh. Paloșu. 
În ceea ce privește turnul-clopotniță, regăsim o 
inscripție cu referire la ctitorul construcției anexă. 
„Această clopotniță a fost ridicată în anul 1932, de 
către: Marghioala și Ion Ducu – părinți, Iana și 
Nicolae Ducu – cumnata și frate. Preot paroh fiind 
Constantin Gogâltan în memoria și veșnica 
pomenire a lui: Gheroghe I. Ducu mort în 
Bucpvina, în războiul pentru făurirea României 
Mari. Sabin I. Ducu primul luminator din satul și al 
satului Prejna.” 

 
5. ISTORIC. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI  MONUMENTULUI 
 
5.1. Istoric  Satul Prejna constituia o comună de sine 

stătătoare la începutul secolului al XX-lea. „Prejna, 
com. rur, în jud. Mehedinti, plaiul Cerna, la 43 kil. 
de orașul Turnul-Severin, situate la poalele 
muntelui Secul, pe vale, la 2 kil. de frontiera 
austriacă. Se marginește: la N.-E. și N.-V. cu niște 
înalte dealuri, care-i servesc de adăpost contra 

                                      
2 Dicţionar de termeni, epoci 
3 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
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vînturilor puternice ce sufla din partea despre 
Nord; la miaza-zi Cu lunca Prejnei, care se 
strîmtează la intrarea în sat, formînd un fel de 
citadela, (...). E formata numai din satul cu același 
nume. (...) Se crede că satul e foarte vechi, după 
cum ar rezulta din actele de posesiune ce au 
locuitorii. (...) Prin comună trece șoseaua comunală 
ce vine de la Gornenți, trece prin Prejna și se leagă 
cu șoseaua Turnul-Severin  -  Balta  -  Baia-de-
Aramă.”4 
Importanța satului Prejna se datorează prezenței 
lui Tudor Vladimirescu în acest teritoriu - o figură 
emblematică pentru istoria Țării Românești la 
începutul secolului al XIX-lea. Fiind încadrat în 
această zonă ca vătaf de plai, Tudor construiește în 
acest sat „(...) o biserică [Biserica de lemn 
“Adormirea Maicii Domnului”]. În lunca Prejnei, 
care e facută cu spesele lui Tudor Vladimirescu (...), 
în care se află icoana bisericei si al lui Tudor 
Vladimirescu, dăruind această bisericä cu o livadă, 
care si astázi se stăpîneste de către biserică și la 
arendare este cunoscută sub numele de Livadea 
lui Tudor Vladimirescu Slugerul.”5 
„Biserica actuală din Prejna este o refacere a 
bisericii de lemn construită de Tudor Vladimirescu 
(se pare că tatăl său era din Prejna) și Gheorghe 
Duncea – omul său de legătură cu turcii din Ada-
Kaleh. Tudor Vladimirescu o ridică la 1808 și o și 
înzestrează cu pământ; cărți bisericești; icoane 
semnate și datate – Ghiță Zugravul 1808. Biserica 
se reface în 1859 (cea care funcționează și astăzi) 
când pereții de gorun – sunt înlocuiți cu zid. Din 
vechea biserică se mai păstrează icoanele și 
tabloul votiv până la 1871 și 1955. În 1955 este 
pictată de N. Rotaru. Pictura nu este în frescă ci 
sub forma de panouri care poartă inscripția 
donatorului. Exemplu: - Sfântul Ioan Botezătorul – 
donat Stoican, Sf. Tiron – donat Niță și Gh. Paloșu. 
Clopotnița este din zid și este alăturată bisericii. 
Fațada este pictată - în centru icoana de hram 
(Adormirea Maicii Domnului) flancată de Sfântul 
Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru.”6 

5.2. Autor Nu este cazul. 

5.3. Ctitor În ceea ce privește turnul-clopotniță, regăsim o 
inscripție pe fațada de est a turnului, cu referire la 
ctitori; „Această clopotniță a fost ridicată în anul 
1932, de către: Marghioala și Ion Ducu – părinți, Iana 

                                      
4 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 5, p. 94 
5 Idem 
6 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
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și Nicolae Ducu – cumnata și frate. Preot paroh 
fiind Constantin Gogâltan în memoria și veșnica 
pomenire a lui: Gheroghe I. Ducu mort în 
Bucpvina, în războiul pentru făurirea României 
Mari. Sabin I. Ducu primul luminator din satul și al 
satului Prejna.” 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Se cunosc doar meșterii care au executat pictura: 
Ghița Zugravul realizează icoanele catapetesmei în 
anul 1808, informație preluată din inscripția de pe 
icoanele bisericii. Importanța pictorului în zonă 
este recunoscută: 
 „Am remarcat în cercetările noastre că în zona 
Mehedinţiului există mai multe caracteristici a 
lucrărilor religioase. Una dintre ele şi cea mai 
importantă este unitatea stilistică, datorată unui 
fenomen care se petrecea peste tot în ţară, 
plecând de la faptul că un zugrav picta mai multe 
biserici. O figură centrală şi un personaj cu totul 
interesant este Ghiţă Zugravul din Ploştina, care, 
nu numai că picta biserici, ci instruia şi noi zugravi 
în tainele acestei  meserii. Unul dintre ucenicii săi 
este chiar propriul fiu,  Mihăiţă sân Popa Ghiţă din 
Ploştina, care va deborda cu un stil pesonal. Astfel 
că lui Ghiţă Zugravul îi atribuim un statut de 
adevărat  formator şi creator de icoane din zona 
noastră.”7 
Ghiță Zugravul este, de asemenea, meșterul care 
realizază pictura icoanelor din Biserica de lemn 
din Drăghești (Isvena) și din Bisericii de lemn din 
Vidmirești (Bala). 
În 1955, pictura interioară este refăcută de N. 
Rotaru8. Panourile poartă inscripțiile donatorilor: 
Sfântul Ioan Botezătorul – donat Stoican, Sf. Tiron – 
donat Niță și Gh. Paloșu. 

 
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 

                                      
7 http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpozionului-mehedini-istorie-cultur-i-
spiritualitate-8.html 
8 Informații preluate de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 

http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpozionului-mehedini-istorie-cultur-i-spiritualitate-8.html
http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpozionului-mehedini-istorie-cultur-i-spiritualitate-8.html
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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). 
Comuna Balta „Se marginește: la răsarit cu satul 
Runcșorul al comunei Dîlma, la miază-zi cu 
comuna Marga, la apus cu comuna Cireșul și la 
miază-noapte cu comunele Gornovița și Prejna;9”  
Satul Prejna se află la cca. 8 km de reședința de 
comună – satul Balta – și este legată de drumul 
județen DJ 670 prin drumul comunal DC 29. Satul 
Prejna constituia o comună de sine stătătoare la 
începutul secolului al XX-lea. 

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 
cu preocupările lor, iar pe de alta, de continuele 
reglementări intervenite pe linie administrativă de 
stat“10. 
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”11. 

                                      
9 Idem 
10 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
11 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 
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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. 
Poziția altimetrică a satului Prejna diferă de cea a 
actualei reședințe de comună – satul Balta. Relieful 
carstic este mult mai prezent în Prejna, topografia 
fiind mai apropiată de relieful montan. Astfel, în 
cadrul peisajului cultural al Prejnei se pot observa 
niște diferențieri, care țin în special de 
materialitate. “Am notat, astfel, la Prejna, că piatra 
este foarte mult întrebuinţată de altfel nu numai la 
case ci şi la conace, la zidurile despărţitoare ale 
gospodăriilor şi chiar la porţi. Fireşte, abundenţa 
materialului la îndemână în acest sat situat în 
coasta muntelui este o explicaţie.”12 
La începutul secolului al XIX-lea, satul Prejna avea 
„o populație de 840 locuitori; 140 de case ; o școală 
mixtă cu 22 elevi (1899-1900); o biserică. În lunca 
Prejnei, care e facută cu spesele lui Tudor 
Vladimirescu (...), în care se află icoana bisericei și al 
lui Tudor Vladimirescu, dăruind această bisericä cu 
o livadă, care și astázi se stăpîneste de către 
biserică și la arendare este cunoscută sub numele 
de Livadea lui Tudor Vladimirescu Slugerul. Se 
crede că satul e foarte vechi, după cum ar rezulta 
din actele de posesiune ce au locuitorii. (...) 
Locultorii posedă: 12 pluguri, 12 care cu boi, 4 
căruțe cu cai, 450 stupi.”13 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Prejna 
este așezată pe versantul dealului, la cca. 100 de 
metri față de drumul principal al satului – dispusă 
de-a lungul unei văi - , 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 29 - 
presupune poziționarea satului de-a lungul 
versanților dealurilor. Acest tip de așezare 
generează diverse puncte de perspectivă din zona 
deluroasă asupra satului. În același timp, formațiile 
deluroase formează un cadru natural pentru 
arhitectura așezărilor rurale. 
Poziționarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” 
pe versantul dealului, la cca. 100 de metri față de 

                                                                                                                        
expusă din punct de vedere geo-politic și marcată de desele schimbări de administrație (otomană, 
austriacă, română). 
12 P. Petrescu, E. Secoșan, G. Stoica, P. Ciobanu, Arta populară din Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin: 
Comitetul De Cultură Și Educație Socialistă Centrul De Îndrumare a Creației Populare Și a Miscării Artistice 
De Masă Mehedinți, 1983, p. 24 
13 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op.cit., p. 94 
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drumul principal al satului, conturează în curtea 
bisericii un punct de perspectivă asupra satului 
Prejna. 
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 
6.3.1. Funcţiunea actuală14 Biserică ortodoxă, de sat 
6.3.2. Funcţiunea anterioară Biserică ortodoxă, de sat 
6.4 Descriere obiectiv individual Mențiuni bibliografice: 

„PREJNA = jud. Mehedinți (M bis. De lemn 
Adormirea, făcută de Tudor Vladimirescu sluger, 
1808, refăcută după 1859 și refăcut pictura 1893; se 
păstrează catapeteasma de lemn din 1803).”15 
„PREJNA. Sat în Mehedinți la munte. Biserica zidită 
de Tudor Vladimirescu, 1818.”16 

6.4.1. Plan Biserică 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.“17 Biserica prezintă 
succesiunea specifică pronaos - naos – altar, 
neavând însă pridvor. 
Deși denumirea monumentului din LMI 2015 este 
„Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului”, 
biserica actuală din Prejna este o refacere a 
bisericii de lemn construite inițial. Tudor 
Vladimirescu ctitorește biserica în anul 1808, iar în 
anul 1859 lăcașul de cult este refăcut din zădărie 
după planul bisericii vechi din lemn. Din vechea 
biserică se mai păstrează icoanele și 
catapeteasma. 

6.4.2. Faţade Biserica este din zidărie de piatră și are turlă. 
Fațada de vest conține golul de intrare și  
formează în registrul superior un fronton pe care 
este pictată, în centru, icoana de hram (Adormirea 
Maicii Domnului), flancată de Sfântul Apostol Pavel 
și Sfântul Apostol Petru. Proporțiile fațadei indică 
raportul geometric 1:2 dintre înălțimea turlei  și 

                                      
14 Dicţionar de termeni  
15 N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România I Ţara Românească 
(Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), Mitropolia Olteniei, 1970, p. 514 
16 16 O.G. Lecca, Dicționar istoric, arheologic și geografic al României, București: Ed. Universul, 1937, p. 421 
17 G. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București: Ed. Academiei RSR, 1982, 
p. 70 
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înălțimea fațadei cu fronton. Golurile fațadelor 
sunt în număr restrâns - câte un gol pe fațadele 
laterale (de sud și nord), în dreptul 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. 40°. 
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 Turnul-clopotniță, din zădărie de piatră, este 

construit în anul 1932, iar ctitorii sunt membrii ai 
familiei Ducu. 

6.5. Structură Zidărie de piatră, șarpantă de lemn. 
6.6. Materiale de construcţie Piatră, lemn, tencuială de var hidraulic, tencuială 

decorativă. 
6.6.1. Materiale de construcţie acoperiş Șarpantă lemn, învelitoare din tablă fălțuită.  
6.7. Tehnici de construcţie Zidărie de piatră, șarpantă de lemn, tencuială de 

var hidraulic. 
6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți) 
6.9. Inscripţii Inscripțiile de pe icoanele catapetesmei oferă 

informații legate de meșterul Ghiță Zugravul, care 
a executat icoanele catapetesmei în anul 1808. 
În anul 1955, pictura interioară refăcută de N. 
Rotaru poartă inscripțiile donatorilor: Sfântul Ioan 
Botezătorul – donat Stoican, Sf. Tiron – donat Niță 
și Gh. Paloșu. 
În ceea ce privește turnul-clopotniță, regăsim o 
inscripție cu referire la ctitorul construcției anexă. 
„Această clopotniță a fost ridicată în anul 1932, de 
către: Marghioala și Ion Ducu – părinți, Iana și 
Nicolae Ducu – cumnata și frate. Preot paroh fiind 
Constantin Gogâltan în memoria și veșnica 
pomenire a lui: Gheroghe I. Ducu mort în 
Bucpvina, în războiul pentru făurirea României 
Mari. Sabin I. Ducu primul luminator din satul și al 
satului Prejna.” 

 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare18 Bună. Volumetria originală a bisericii a fost 

păstrată. Vopselile succesive peste tâmplăria 
originară oferă o protecție împotriva factorilor 
biologici de degradare. 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare Biserica actuală din Prejna este o refacere a 
bisericii de lemn construite inițial. Tudor 
Vladimirescu ctitorește biserica în anul 1808, iar în 
anul 1859 lăcașul de cult este refăcut din zădărie 
după planul bisericii vechi din lemn. Din vechea 
biserică se mai păstrează icoanele și 
catapeteasma. 

                                      
18 Vocabular controlat, vezi anexa 
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În anul 1955, pictura interioară refăcută de N. 
Rotaru poartă inscripțiile donatorilor: Sfântul Ioan 
Botezătorul – donat Stoican, Sf. Tiron – donat Niță 
și Gh. Paloșu. 

7.3. Riscuri/ameninţări Vopseaua decorativă aplicată peste tencuiala de 
var hidraulic poate genera. Vopselile succesive 
peste tâmplăria originară pot duce la degradarea 
lemnului. Finisajele aplicate sunt discordante 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 Agricultură Nu este cazul. 
 
8. DOCUMENTARE  
 
8.1. Fotografii Fotografii actuale – august 2016 

Autori fotografii:  
arh. Irina Teodora Nemțeanu 
stud. arh. Alexandra Dana Anastasiu 
stud. arh. Beatrice Gabriela Badea 
stud. arh. Petropol-Șerb Gabriel-Ionuț 
fotograd Elena Borcea 

8.2. Plan de situație Planșa A01 
8.3. Releveu și diagnoză Planșa A01 

Planșa A02 
Planșa A03 

 
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 
 
 
 
 


