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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 

 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 318 
Casa de lemn Maria Sitaru 
Cod: MH-II-m-B-10258 
Localitate: sat Balta, comuna Balta 
Adresă: - 
Datare: 1910 

1.2 Categorie Arhitectură 
1.3. Denumire oficială Casa de lemn Maria Sitaru, sat Balta, comuna Balta 
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ  
 
2.1. Stat ROU 
2.2. Judeţ Mehedinți 
2.3. Localitate sat Balta, comuna Balta, județ 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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2.4. Cod poştal Nu s-au găsit informații. 
2.5. Stradă, număr actuale DJ 670, nr. 203. 
2.6. Localitate anterioară Balta 
 
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 Da. Actualul proprietar este Elena Sitaru. 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 Sec. XX. 
4.1.1 Datare început 1910 
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  Așezarea rurală Balta este „(...) un sat din jud. 

Mehedinți își trage numele de la faptul că în 
mijlocul satului se află o baltă mare, cum ne 
relatează dicționarul Geografic al județului”3. 
Proprietarul actual - Elena Sitaru – susține că 
primul proprietar al casei a fost Ion a lui Trailă, 
urmând  apoi să fie moștenită de Mihai Sitaru. 
Ulterior, urmează două generații de moștenitori, 
până să ajungă în proprietatea soțului decedat al 
Elenei Sitaru4. 
Mențiuni bibliografice:  
„BALTA, com. rur., așezata în centrul plaiului Cerna, 
jud. Mehedinti, la distanță de 40 kil. de orașul 
Turnul-Severin. Formează comuna cu satul Sfodea, 
având mahalalele Oprițeasca, Anițeasca și 
Lăzăreasca. (...) avînd peste tot 174 contrib. cu 865 
loc. în 202 case. (...) Com. are 2 bis., cu 2 preoți si 2 
cântăreți; o școală cu 1 invațător, frecuentată de 36 
elevi si 2 eleve. Are si 3 cârciumi. (...) La apus de 
comuna Balta, în locul numit Ponorălul, se află 
morminte foarte vechi, ruinele unui templu, și alte 
pietre ce au servit ca fundament de case. 
Pe aci se văd și urmele unui drum vechiu, care 
duce pe vale spre Carpați. Se spune că în vechime 

                                      
2 Dicţionar de termeni, epoci 
3 I. A. Candrea, Elemente de toponimie cu privire specială la toponomia Olteniei (curs), Facultatea de 
Litere și Filosofie din București, 1932- 1933, p. 37 
4 Cercetare orală realizată cu ocazia Școlii de Vară din cadrul proiectului „Arhitectura tradițională în 
Geoparcul Platoul Mehedinți” – august 2016. 
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a existat aci un sat, care era în legătură cu alte sate 
de peste Carpați, prin acel drum vechiu(?). La 
răsărit de comuna Balta, în locul numit Criva, în 
mijlocul unei paduri seculare, se află morminte cu 
cruci de piatră. La miază-zi de comuna Balta, în 
locul numit Nătămcuia, a fost hanul lui Tudor 
Vladimirescu, care a avut legaturi de comerciu (...), 
de oare-ce Tudor a stat ca vătaf de plaiu mai multi 
ani în satul Balta”5. 

5.2. Autor Nu este cazul. 

5.3. Ctitor Nu este cazul. 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Nu este cazul. 

 
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). 
Comuna „Este situat[ă] pe valea Topolnitei, avînd o 
suprafață de 1650 hect. 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;6” 

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 

                                      
5 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 1, p. 223 
6 Idem. 
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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“7. 
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”8.  
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. 
Restrângerea locuințelor către vetrele istorice ale 
satelor include și un tip de organizare specific 
zonei - juridic, economic, dar și social – a 
comunităților rurale și a moșiilor acestora, prin 
conturarea “curelelor moșnenești”. „Realitatea 
esenţială a aşezărilor rurale din podişul Mehedinţi 
(...) a fost cea a existenţei satelor libere şi a satelor 
aservite. Satele libere, numite sate moşneneşti, 
sunt cele mai răspândite.”9  
Răspândirea actuală a numelui „Sitaru” în satul 
Balta poate atesta prezența și permaneța acestei 
familii de moșneni în teritoriu. 

                                      
7 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
8 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). 
9 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, pp. 6-7 
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Mențiuni bibliografice: 
 „BALTA = com. r. Jud. Mehedinți, pl. Cloșani; (...) aci 
a locuit Tudor Vladimirescu mai mult timp ca vătaf 
de plaiu;”10. 
 „1. B. Com. rur. In Rom., jud. Mehedinți, pl. Cerna; 
formează com. cu sat. Sfodea, având 865 loc., cari 
se ocupa  cu agricultura și prăsirea vitelor; 2 biserici 
cu 2 preoți și 1 școală cu 1 invățător. Pe teritoriul 
com. se văd urmele unui drum vechiu, care duce 
spre Carpați; în locul numit Ponoralu se află ruinele 
unui templu; la miada-di de com. B., în locul numit 
Natumcuia, a fost hanul lui Tudor Vladimirescu, 
care a stat mai mulți ani ca vătaf de pl. în satul B”11. 
 „BALTA, com. rur., (...) Formează comuna cu satul 
Sfodea, având mahalalele Oprițeasca, Anițeasca și 
Lăzăreasca. Este situat pe valea Topolniței, avînd o 
suprafață de 1650 hect. 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; 
avînd peste tot 174 contrib. cu 865 loc. în 202 case. 
Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și 
creșterea vitelor. (...) Com. are 2 bis., cu 2 preoți si 2 
cântăreți; o școală cu 1 invațător, frecuentată de 36 
elevi si 2 eleve. Are si 3 cârciumi. (...) În comuna 
Balta este reședința plaiului Cerna. Prin această 
comună trece șoseaua vecinală Halinga – Balta – 
Baia - de - Arama. (...) La miază-zi de comuna Balta, 
în iocul numit Nătămcuia, a fost hanul lui Tudor 
Vladimirescu, care a avut legaturi de comerciu cu 
Nicolae Zoican, de oare-ce Tudor a stat ca vătaf de 
plaiu mai multi ani în satul Balta”12. 

6.2.2. Peisaj natural 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. 
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. 
Așezarea rurală Balta este „(...) un sat din jud. 
Mehedinți își trage numele de la faptul că în 
mijlocul satului se află o baltă mare, cum ne 
relatează dicționarul Geografic al județului”13. 
Mențiuni bibliografice: 
„BALTA = (...) se găsesc cărbuni de pământ”14. 

                                      
10 G. Adamescu, op. cit., p. 1512 
11 Dr. D. Diaconovich, Enciclopedia română, Publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru 
Literatura română și cultura poporului român, 1894-1904, Tomul I, p. 378 
12 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit,  p. 223 
13 I. A. Candrea, op. cit., p. 37 
14 G. Adamescu, op. cit., p. 1512 
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 „1. B. Com. rur. în Rom., (...) având 865 loc., cari se 
ocupa  cu agricultura și prăsirea vitelor; (..). Pe 
teritoriul com. se văd urmele unui drum vechiu, 
care duce spre Carpați; (...)”15. 
„BALTA, com. rur., (...) Este situat pe valea 
Topolnitei, avînd o suprafață de 1650 hect. (...) 
Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și 
creșterea vitelor. Calitatea pămîntului este, pe 
valea Topolnitei, fertilă, iar pe dealuri mijlocie. Loc. 
posedă: 24 pluguri, 49 care cu boi, 11 căruțe cu cai 
și 452 stupi. (...) Budgetul comunei coprinde: la ven. 
1242 lei, și la chelt. 974 lei. Vite în această comună 
sunt: 392 vite mari cornute, 30 cai, 603 oi, 360 
rîmători și 200 capre. Dealurile mai principale din 
această comuna sunt: Perișorul, Bordea și 
Cornetul-Bobic; iar văile mai principale sunt: 
Coșuștea și Balta. Pe teritoriul acestei comune, cu 
ocaziunea facerei unui puț, s-a descoperit în 
pamânt cărbuni intocmai ca cei de la Bahna. Tot 
aci se află, pe Valea - Belței, un izvor cu pucioasă. 
(...) La rasarit de comuna Balta, în locul numit Criva, 
in mijlocul unei paduri seculare, se afla morminte 
cu cruci de piatră”16. 

6.3. Categoria de arhitectură Locuire 
6.3.1. Funcţiunea actuală17 Locuință. 
6.3.2. Funcţiunea anterioară Locuință. 
6.4 Descriere obiectiv individual Casa Maria Sitaru se află pe parcela învecinată 

Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena, construită 
în anul 1879, și formează o relație reciprocă de 
perspectivă cu lăcașul de cult. 
Încadrarea volumetrică a locuinței se înscrie în 
tipologia casei joase cu prispă parțială, „(...) tipul 
caracteristic Mehedințiului, având o foarte mare 
frecvență mai ales în zona de podiș, frecvența ei 
scăzând în părțile de dealuri până la a dispare, (...). 
Este un tip de casă arhaic românesc, fiind întâlnit 
în aproape toate zonele etnografice importante 
ale României (...).”18 

6.4.1. Plan Paul Petrescu descrie o subcategorie a acestei 
tipologii – casa cu prispă parțială plasată asimetric 
și cu două încăperi -, în care se poate încadra 
locuința Mariei Sitaru. „Casa cu prispă parțială 
plasată asimetric și cu două încăperi este cea mai 
frecventă. Prispa se întinde numai în fața încăperii 
cu focul, prin care se face și intrarea în casă.”19 
Planul casei Maria Sitaru este dreptunghic, de cca. 
8,75 x 4,60 (6,60 cu extinderea prispei) m, locuința 

                                      
15 Dr. D. Diaconovich, op. cit., p. 378 
16 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 223 
17 Dicţionar de termeni  
18 P. Petrescu, E. Secoșan, op. cit., p. 26 
19 Idem 
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fiind alcătuită din două camere și prispă parțială. 
Ulterior, spațiul prispei este extins în afara planului 
dreptunghic al casei. 
„Personalitatea casei mehedințene constă în 
gruparea celor două încăperi “casă și odaie” astfel 
încât vatra focului să dețină o poziție centrală, cu 
rezolvarea accesului și situarea foișorului realizate 
pe un colț. Casa cu prispă parțială sau cu foișor 
apare ca o dezvoltare a tipului străvechi de casă 
din zona de deal de pe întreg versantul sudic al 
Carpaților. Numai prezența coșului în fațadă 
imprimă acestui tip de locuință [din zona de 
podiș] o înfățișare cu totul aparte.”20 

6.4.2. Faţade Locuința este construită pe sistem blockbau, cu 
bârne de lemn și cu fundație din zidărie de piatră. 
Proporțiile fațadei către drumul principal al satului 
– DJ 670 - indică raportul geometric 2:1 dintre 
înălțimea părții inferioare a închiderii verticale a 
locuinței și înălțimea acoperișului.  
Denumirea tipologică a locuinței – casa joasă cu 
prispă parțială - nu îndică existența nivelului 
suplimentar al pivniței. Adaptarea tipologiei la 
topografia specifică zonei de podiș mehedințean  
presupune, însă, existența unui patrimoniu extins 
de locuințe cu un soclu relativ înalt, până la cca. 
1,50 m, cu diferitele variații ale înălțimii, datorate 
denivelării solului. Înălțimea nivelului locuibil va fi 
întotdeauna mai mare decât a registrului din 
zidărie de piatră a soclului - pivniță. 
Locuința este dispusă cu latura scurtă către drum. 
Fațada de vest este elevația percepută din drumul 
principal al satului Balta – DJ 670 -, cu o înălțime 
maximă de 6,50 m, cu un gol de fereastră dispus în 
registrul locuibil, în axul de simetrie al fațadei și cu 
accesul în pivniță la nivelul solului. 
Fațada de sud conține prispa parțială cu intrarea și 
un gol de fereastră dispus în planul fațadei. 
Extinderea prispei cu cca. 2 m din planul fațadei a 
fost realizată pe un soclu din beton armat – 
material necompatibil cu sistemul constructiv și cu 
specificul arhitectural al locuinței -, cu structură de 
lemn și învelitoare din tablă. Fațadele de nord și de 
est – cu înălțimea minimă a casei de cca. 5 m -  nu 
conțin goluri.  
Spațiile dintre bârnele de lemn sunt acoperite cu 
lut, asemănător tehnicii vălătucilor, cu rolul de 
etanșeizare a spațiului interior împotriva frigului. 

6.4.3. Formă acoperiş Acoperișul este în patru ape, cu pantă de cca. 45°. 
6.4.4. Extinderi Extindere a prispei către exteriorul planului fațadei 

sudice a locuinței. Extinderea cu cca. 2 m din 
planul fațadei a fost realizată pe un soclu din 

                                      
20 A. Pănoiu, op. cit., p. 136 
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beton armat – material necompatibil cu sistemul 
constructiv și cu specificul arhitectural al locuinței 
-, cu structură de lemn și învelitoare din tablă. 

6.4.5 Anexe Grup sanitar construit ulterior, la nord față de 
locuința, pe limita de proprietate a parcelei. 

6.5. Structură Soclu din zidărie de piatră, sistem blockbau, 
șarpantă de lemn. 

6.6. Materiale de construcţie Piatră, lemn. 
6.6.1. Materiale de construcţie acoperiş Șarpantă lemn, învelitoarea de șiță inițală a fost 

înlăturată, iar astereala a fost acoperită cu o folie 
hidroizolantă bituminoasă. 

6.7. Tehnici de construcţie Soclu din zidărie de piatră, sistem blockbau (cu 
îmbinări la colț de tip „în căței”), șarpantă de lemn. 

6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți) 
6.9. Inscripţii Nu este cazul. 
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare21 Stare de degradare avansată. Volumetria originală 

a locuinței a fost păstrată. Pe fațada de sud sunt 
încă vizibile nuiele dipuse la 45° în planul fațadei, 
indicând posibilitatea ca locuința să fi fost, la un 
moment dat, tencuită cu var hidraulic și armată cu 
nuiele și câlți.  
Tâmplăria originară este degradată. Folia 
hidroizolantă bituminoasă reușește conservarea 
învelitorii inițiale, evită degradarea și mai avansată 
a locuinței în ansamblul ei (închideri de lemn, 
spațiu interior etc.) și oferă protecție împotriva 
intemperiilor. 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare Nu este cazul. Au fost realizate intervenții 
neautorizate pe parcursul istoriei locuinței. 
Extinderea prispei cu cca. 2 m din planul fațadei a 
fost realizată pe un soclu din beton armat – 
material necompatibil cu sistemul constructiv și cu 
specificul arhitectural al locuinței -, cu structură de 
lemn și învelitoare din tablă. Fațadele de nord și de 
est – cu înălțimea minimă a casei de cca. 5 m -  nu 
conțin goluri. 

7.3. Riscuri/ameninţări Unicitatea și importanța locuinței Maria Sitaru este 
dată de faptul că rămâne singura locuință 
monument istoric locuită din comuna Balta. 
Restricțiile impuse prin legile de protecție ale 
monumentelor, lipsa unei continue informări a 
locuitorilor asupra statutului special pe care îl 
poartă Casa Maria Sitaru, lipsa unei permanente 
monitorizări a monumentelor istorice din zonă și 
condițiile sociale precare creează riscul unor 
intervenții neadecvate din partea proprietarilor. 

7.3.1 Eroziune Nu este cazul. 
7.3.2 Inundaţii Nu este cazul. 

                                      
21 Vocabular controlat, vezi anexa 
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7.3.3 Alunecări de teren Nu este cazul. 
7.3.4 Agricultura În gospodărie sunt plantați cartofi, porumb, viță de 

vie. 
 
8. DOCUMENTARE  
 
8.1. Fotografii Fotografii actuale – august 2016. 

Autori fotografii:  
arh. Irina Teodora Nemțeanu 
stud. arh. Alexandra Dana Anastasiu 
arh. Mara Tomulescu 
stud. arh. Ionela Teodora Matei 
stud. arh. Raluca Turcu 
fotograf Elena Borcea 

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