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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 

 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 368 
Ansamblul de arhitectură rurală “Costești” 
Cod: MH-II-a-B-10260 
Localitate: sat Costești, comuna Balta 
Adresă: - 
Datare: sec. XIX 

1.2 Categorie Ansamblu – arhitectură, urbanism 
1.3. Denumire oficială Ansamblul de arhitectură rurală “Costești”, sat 

Costești, 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 Costești, comuna Balta, județ Mehedinți 
2.4. Cod poştal Ansamblul nu este delimitat topografic. 

Limita ansamblului a fost considerată limita 
intravilanului localității. 

2.5. Stradă, număr actuale Ansamblul se desfășoară de-a lungul drumului 
județean DC 49. 

2.6. Localitate anterioară Costești. 
 
3. TIP DE PROPRIETATE 
 
3.1. Stat ROU 
3.1.1. Proprietate publică a statului Da (drumuri publice, etc.). 
3.1.2. Proprietate privată a statului Nu s-au găsit informații. 
3.2. Mixt Nu s-au găsit informații. 
3.3. Privat Da (parcele și locuințe, etc). 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 sec. XIX. 
4.1.1 Datare început Primele atestări scrise despre așezările din acest 

spațiu geografic datează începând cu secolul al 
XV-lea. „În secolele XV şi XVI sunt amintite în 
documente şi alte sate: Costeşti şi Mărăşeşti, care 
la 1486 au certuri cu Bratilovul, Colibaşi, Nadanova, 
Cerna Vîrf, schiturile de la Topolniţa şi Crivelnicul.”3 

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  Satul Costești constituia o comună de sine 

stătătoare la începutul secolului al XX-lea. 
„Costești, com. rur., în jud. Mehedinti, pl. Cloșani, la 
distantă de 41 kil. de orașul Turnu-Severin, iar de 
Baia-de-Arama, reședința plasei, de 28 kil. E situată 
la poalele dealuluI Bănia. E formată dintr-un singur 
sat. (...) Are o biserică, deservită de 1 preot, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. (...) Costești are o șosea 
comunală, ce vine în soseaua Prejnei si se leagă cu 
soseaua Baia – de - Aramă (...).”4 
Mențiuni bibliografice:  
„Costești, com. rur., în jud. Mehedinti, pl. Cloșani, la 
distantă de 41 kil. de orașul Turnu-Severin, iar de 
Baia-de-Arama, resedința plasei, de 28 kil. E situată 
la poalele dealuluI Bănia. E formată dintr-un singur 

                                      
2 Dicţionar de termeni, epoci 
3 P. Petrescu et. al., 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 
4 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 2, p. 676 
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sat. Are o poziție strategică, fiind închis de toate 
părțile de dealuri; nu are decît o cheie sau 
strîmptoare, pe unde este un drum pentru mersul 
carelor și trăsurilor, și prin care se scurge Pîrîul-
Costeștilor, ce-și ia sorgintea din Furcitura-Băniei. 
Are o populatie de 528 locuitori, din cari 88 
contribuabili ; locuiesc în 116 case. Locuitorii 
posedă: 8 pluguri, 7 care cu boi și 1 căruță cu cal. 
Sunt 117 stupi. Are o biserică, deservită de 1 preot, 2 
cîntăreți și 1 paracliser. Budgetul comunei are la 
venituri 837 lei și la cheltuieli 618 lei. Vite sunt: 308 
vite mari cornute, 441 capre, 18 cai, 400 oi și 236 
rîmători. Costești are o șosea comunală, ce vine în 
soseaua Prejnei si se leagă cu soseaua Baia – de - 
Aramă. În această comună, se zice, a fost o luptă în 
1807, luna Ianuarie, între un corp de Turci, cari 
jefuiseră plaiurile Cloșani și Cerna, conduși de Aga-
Arghir, și la întoarcerea lor spre Ada-cale s-au 
abătut la com. Costești spre a jefui pe preotul 
comunei, anume Macu. Au rămas noaptea acolo. 
În timpul acesta se trimesese din Cerneți, de către 
autorități, un corp de armată, compus din Ruși și 
Sîrbi, sub conducerea unuI căpitan numit Jifcu, 
care ajungîndu-i în această comună, s'au luptat cu 
dinșii. După trei zile, Turcii s-au retras în Adacalé, 
iar corpul trimes contra lor, cu căpitanul Jifcu, s'a 
intors la Cerneți, unde căpitanul Jifcu fiind rănit, 
după șase zile, a încetat din vieață. Frica ce a 
produs lupta aceea, în Turcii din Adacalé, a facut 
ca să înceteze pentru un timp oare-care jafurile 
din pl. Cerna și Cloșani.”5 
„Costești, pârâu, în județul Mehedinți, plaiul Cerna. 
Izvorește din poala muntelui Bănia; trece prin 
comuna Costesti și contribue la formarea riului 
Topolnita.”6 
„COSTEȘTI = com. Prejna, jud. Mehedinți (M bis. De 
lemn Sf. Nicolae, sfârșitul sec. XVIII sau 1835).”7 

5.2. Autor Nu este cazul. 

5.3. Ctitor Nu s-au găsit informații. 
 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Nu s-au găsit informații. 
 

 
6. DESCRIERE 
 

                                      
5 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, București: Societatea 
Grafică, 1898-1902, vol. 2, p. 676 
6 Ibidem, p. 678 
7 N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România I Ţara Românească 
(Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), Mitropolia Olteniei, 1970, p. 200 
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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 Costești este 
conectat prin drumuri comunale (DC 49) 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 Balta] Este situat[ă] pe valea Topolniței, 
avînd o suprafață de 1650 hect. Se marginește: la 
răsărit 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;”8. 
Satul Costești se află la cca. 9 km de reședința de 
comună – satul Balta – și este legată de drumul 
județen DJ 670 prin drumurile comunale DC 49 și 
DC 49. Satul Costești 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. 
Satul Costești cuprinde pe teritoriul său 
administrativ un număr de 2 monumente istorice, 
cuprinzând ansambluri și monumente istorice 
protejate: 
ANSAMBLURI: Ansamblu de arhitectură rurală 
„Costești”, sat Costești, comuna Balta (MH-II-a-B-
10259). 
MONUMENTE: Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat 
Costești, com. Balta (MH-II-m-A-10303). 
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 

                                      
8 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., 1898-1902, vol. 1, p. 223. 
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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“9. 
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”10. 
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.  
„Costești, (...) Are o poziție strategică, fiind închis de 
toate părțile de dealuri; nu are decît o cheie sau 
strîmptoare, pe unde este un drum pentru mersul 
carelor și trăsurilor, și prin care se scurge Pîrîul-
Costeștilor, ce-și ia sorgintea din Furcitura-Băniei.”11 
Poziția altimetrică a satului Costești diferă de cea a 
actualei reședințe de comună – satul Balta. Relieful 
carstic este mult mai prezent în Costești, 
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. “(…) Costeşti, unde de asemenea 
piatra este mult utilizată, dar în forme care ne 
amintesc de arhitectura din Banatul vecin; adică 
locuinţa se înalţă apreciabil, soclul luând forma 
unui demisol sau a unui parter semidezvoltat. 
Multe din aceste socluri înalte sunt construite pe 
denivelări de teren, rostul lor fiind tocmai de a 
rezolva diferenţele de nivel. Se foloseşte o piatră 
galbenă de mal, în formă de blocuri neregulate şi 
cu foarte puţin mortar de legătură. La nivelul de 
deasupra al casei se ajunge pe scări exterioare, de 
piatră, foarte mari, fără acoperiş, conferind 
locuinţelor un anumit aer meridional, constatat şi 

                                      
9 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
10 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). 
11 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 
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în părţile Clisurii Dunării, adică în sud-estul 
Banatului.” 12 

6.2.2. Peisaj natural „Costești, pârâu, în judeșul Mehedinți, plaiul Cerna. 
Izvorește din poala muntelui Bănia;trece prin 
comuna Costesti și contribue la formarea riului 
Topolnita.”13 
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. 

6.3. Categoria de arhitectură Locuire. 
6.3.1. Funcţiunea actuală14 Locuire, servicii etc. 
6.3.2. Funcţiunea anterioară Locuire, servicii, educație etc. 
6.4 Descriere obiectiv individual Mențiuni bibliografice: 

„COSTEȘTI = com. Prejna, jud. Mehedinți (M bis. De 
lemn Sf. Nicolae, sfârșitul sec. XVIII sau 1835).”15 
Satele din zona Podişului Mehedinţi se prezintă 
de-a lungul istoriei drept „sate de tip răsfirat şi 
risipit, cu case de lemn sau din piatră gălbuie, 
înălţate uneori pe pivniţe, în care se intră pe porţi 
înalte cioplite din lemn de stejar”16. Trebuie atrasă 
atenţia asupra tendinţei generale de fortificare a 
construcţiilor destinate locuirii din acest spaţiu 
geografic, trăsătură generată de permanenta 
prezentă a graniței de-a lungul Văii Cernei. Se 
poate observa construirea unei întregi reţele de 
construcţii fortificate în teritoriu, prin frecvenţa 
zidăriei de piatră la „toate acele construcţii cu rol 
utilitar, pivniţe şi conace de plai17, conacele de deal 
şi toate locuinţele şi adăposturile întărite sau 
culele de toate felurile”18. În ceea ce priveşte 
locuinţele confecţionate din lemn. Ion Ionescu de 
la Brad menţionează că în Mehedinţi „casele de 
lemn se fac din bârne, în pădure, unde se cioplesc 

                                      
12 P. Petrescu, E. Secoșan, G. Stoica, P. Ciobanu, op. cit.,, p. 24 
13 Idem. 
14 Dicţionar de termeni.  
15 N. Stoicescu, op. cit., p. 200 
16 P. Petrescu, E. Secoșan, G. Stoica, P. Ciobanu, op. cit.,, p. 9 
17Locuință specifică zonei delimitate a Geoparcului 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.  
18 A. Pănoiu, op. cit., p. 210 
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şi se încheie (...). Cele mai multe sunt făcute din 
gorun.”19 
Evoluția politică și legislativă a teritoriului are un 
puternic impact asupra peisajului cultural al 
satelor. Succesiunea influențelor administrative 
impun regruparea așezărilor dispersate pe dealuri 
către noi nuclee - de cele mai multe ori de-a 
lungul rețelelor de văi – şi modernizarea, în genere, 
a imaginii satului. Ţinând cont şi de principiile de 
fond organizatoric al „curelelor moşneneşti“ din 
teritoriu, așezarea rurală a comunei Balta este 
dispusă de-a lungul unei văi, traseul drumului 
principal fiind dispus paralel cu firul de apă al 
satului Balta. 

6.4.1. Plan Ţinând cont şi de principiile de fond organizatoric 
al „curelelor moşneneşti“ din teritoriu, așezarea 
rurală a satului Balta este dispusă de-a lungul unei 
văi, traseul drumului principal fiind dispus paralel 
cu firul de apă al pârâului Balta. 

6.4.2. Faţade Relația construcțiilor cu drumul principal: 
Poziția bisericii în satul Costești este una tipică 
comunei Balta. Dispusă întotdeauna pe un versant 
al dealului, la cca. 100-200 m distanță de drumul 
principal al satului, biserica beneficiază de o 
poziție privilegiată în sat – oferă o perspectivă de la 
înălțime asupra așezării rurale și a relației acesteia 
cu peisajul natural. Bisericile din comuna Balta 
sunt poziționate “în cimitir”, excepție făcând doar 
Biserica “Sf. Nicolae” din satul Costești, unde 
cimitirul nu mai există la ora actuală. 
Poziția locuinței în raport cu drumul principal 
variază în funcție de vechimea construcției și a 
ansamblului de locuire în care se încadrează. 
Poziționarea curelelor moșnenești de-a lungul 
versanților a presupus o poziționare a locuinței 
adaptată la teren, mai curând, prin dispunerea 
fațadelor lungi ale locuinței - unde se află și 
intrarea în casă - perpendicular pe linia de pantă a 
versantului. Trasarea drumurilor se face, ulterior, 
de-a lungul văilor și a versanților; tipologiile de 
locuințe mai vechi sunt, astfel, dispuse, în marea 
lor majoritate, perpendicular pe drumul principal 
al satului. Posibila influență a arhitecturii de 
vilegiatură din Baia de Aramă determină 
poziționarea tipologiilor de locuințe mai noi 
(secolul al XIX-lea) cu fațada lungă și cu intrarea 
spre stradă, dispusă paralel cu drumul principal al 
satului. 

6.4.3. Formă acoperiş În patru ape, cu pante variind de la 30-45º 
(predomină 45º). 

6.4.4. Extinderi Dezvoltarea ansamblului rural s-a realizat de-a 

                                      
19 I. Ionescu de la Brad, Agricultura română în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Imprimeria Statului, 1868, p. 151 
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lungul apei (afluentul pârâului Balta) și al drumului 
principal al satului (DC 49). 

6.5. Structură Zidărie de piatră, lemn (sistem blockbau și 
șarpantă). 
Intervenții contemporane: zidărie cărămidă/ beton 
celular autoclavizat, beton armat. 

6.6. Materiale de construcţie Piatră, lemn. 
Intervenții contemporane: cărămidă, beton celular 
autoclavizat, beton armat. 

6.6.1. Materiale de construcţie acoperiş Șindrilă. 
Acoperirea învelitorii din șiță degradată cu tablă 
fălțuită - o formă foarte pragmatică de protejare a 
spațiului interior. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, 
odată cu influențele asupra principiilor sanitare 
moderne, se încearcă o modernizare a imaginii 
satului prin regulamente20: schimbarea învelitorilor 
din șiță ale locuințelor așezărilor rurale. 
Țiglă ceramică. 

6.7. Tehnici de construcţie Principalele materiale de construcţie folosite în 
comuna Balta sunt lemnul (închideri verticale cu 
bârne din gorun sau brad – sistem blockbau, cu 
prinderi „în coadă de rândunică” și „în căței”, 
șarpantă de lemn, învelitoare din șiță) şi piatra 
(zidărie din piatră de culoare beige, sub formă de 
blocuri neregulate și cu puțin mortar, utilizată la 
soclurile caselor, la conacele de plai și la porți). În 
satul Costești, piatra este un material foarte uzitat 
datorită topografiei înconjurătoare, apropiate 
reliefului montan. 
Tendințele de etanșeizare și igienizare a 
locuințelor cu sistem constructiv blockbau au 
existat și pe parcursul secolului al XIX-lea. Soluția 
utilizată în astfel de situații a fost tencuirea 
exterioară cu var hidraulic, armat cu nuiele și câlți. 
Zona Podișului Mehedinți a reprezentat, chiar și în 
secolul al XIX-lea, o zonă săracă a Țării Românești. 
Tehnicile constructive bazate pe prelucrarea 
lemnului necesită, însă, o permanentă întreținere, 
conservare și reabilitare. Din acest motiv, regăsim 
forme de conservare reversibile ale construcțiilor 
din comuna Balta: acoperirea învelitorii de șiță 
degradate cu tablă fălțuită - o formă de protejare a 

                                      
20 Prin „Regulamentul pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești” din 1894 se cerea 
ca toate casele sătești să se facă după modelurile tip elaborate de Ministerul de Interne, alcătuite potrivit 
obiceiurilor locale, din materiale sănătoase, bine tenucite pe dinăuntru. Cosntrucția de bordeie este cu 
totul oprită. Alte prevederi privesc orientarea față de soare, față de stradă, retragerea de la trotuar etc. Se 
impune ca înălțimea unei camere să fie minim de 2,50 m, fiecare încăpere să aibe două ferestre înalte de 
1 m și largi de 0,75 m. Se recomandă ca locuințele să fie alcătuite din două camere de lcouite de 20 mp, 
prevăzute cu pardoseală, cu o sală la mijloc având funcția de bucătărie. Se admit locuințe cu o cameră și 
bucătărie numai pentru familiile cu două persoane. Indicații se dau șic u privire la poziția celarului, la 
facerea sobelor și a cosului de ogeac, facerea pătulelor, grajdurilor, fîntînilor etc. Se precizează că 
locuințele vechi nu se vor mai repara în totalitate, urmând să se refacă conform modelelor tip. Se 
admiteau în schimb reparații de întreținere. Se acordă termenul de 5 ani. 
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spațiului interior utilitară și foarte pragmatică. Spre 
sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu influențele 
asupra principiilor sanitare moderne, se încearcă o 
modernizare a imaginii satului prin regulamente21: 
schimbarea învelitorilor din șiță ale locuințelor 
așezărilor rurale.  

6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți); influențe 
arhitecturale din Banat; influențe ale arhitecturii 
vremii (secolele al XIX-lea și al XX-lea) în ceea ce 
privește arhitectura noilor funcțiuni (spital, școală 
etc.) 

6.9. Inscripţii Nu s-au găsit informații. 
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare22 Bună, deși o parte substanțială a fondului construit 

din Costești prezintă o stare avansată de 
degradare (datorită emigrării masive a locuitorilor). 

7.2. Lucrări anterioare de restaurare În ceea ce priveşte aşezările rurale din Podişul 
Mehedinţi, considerând caracterul lor răsfirat şi 
risipit, administraţia habsburgică se află în situaţia 
unei aparente depopulări a satului. Această etapă 
(1718 - 1739) marchează un prim moment în istoria 
organizării aşezărilor rurale din Mehedinţi. 
Administrația a reușit modernizarea unor drumuri 
importante și corectarea traseele locale pe 
anumite zone. 
Odată cu revenirea teritoriului Olteniei Ţării 
Româneşti, apar o serie de reglementări privind 
tendinţele de construire ale unor “locuinţe 
sănătoase”, de asigurare a materialelor de 
construcţie, de administrarea şi protejare a 
pădurilor împotriva tăierilor abuzive23.  
Prin instituirea Regulamentului Organic (1831) în 
Ţara Românească, acesta cuprindea şi prevederi 
destul de precise privind constituirea așezărilor 
sătești, construcția locuinței și a anexelor 
gospodărești. Tendinţele de reogranizare ale 
satelor au generat şi intensificat relaţii conflictuale 
între boierimea locală, ţăranii clăcaşi, dar şi ţăranii 

                                      
21 Prin „Regulamentul pentru alinierea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești” din 1894 se cerea 
ca toate casele sătești să se facă după modelurile tip elaborate de Ministerul de Interne, alcătuite potrivit 
obiceiurilor locale, din materiale sănătoase, bine tenucite pe dinăuntru. Cosntrucția de bordeie este cu 
totul oprită. Alte prevederi privesc orientarea față de soare, față de stradă, retragerea de la trotuar etc. Se 
impune ca înălțimea unei camere să fie minim de 2,50 m, fiecare încăpere să aibe două ferestre înalte de 
1 m și largi de 0,75 m. Se recomandă ca locuințele să fie alcătuite din două camere de lcouite de 20 mp, 
prevăzute cu pardoseală, cu o sală la mijloc având funcția de bucătărie. Se admit locuințe cu o cameră și 
bucătărie numai pentru familiile cu două persoane. Indicații se dau șic u privire la poziția celarului, la 
facerea sobelor și a cosului de ogeac, facerea pătulelor, grajdurilor, fîntînilor etc. Se precizează că 
locuințele vechi nu se vor mai repara în totalitate, urmând să se refacă conform modelelor tip. Se 
admiteau în schimb reparații de întreținere. Se acordă termenul de 5 ani. 
22 Vocabular controlat, vezi anexa 
23 A. Pănoiu, op. cit., p. 21 
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moşneni. Prin instituirea unui nucleu al 
satului, domnitorul Mihai Ghica înţelegea că 
“așezarea caselor la linie nu înseamnă stricarea 
tuturor caselor din sat sau mutarea satului întreg, 
nici înșiruirea tuturor caselor unui sat într-un rând 
de case sau două, în lung, una lângă alta, ci o 
strângere generală a caselor fiecărui sat la un loc, 
cu care ocazie să fie așezate după o oarecare 
regulă la linie”24. 
În contextul acestor mişcări în teritoriu, se cerea şi 
alinierea satelor caselor de moşneni. Mutarea 
locuinţelor a generat cereri de clacă  între familiile 
de moşneni, obligate să iasă din pământurile 
ocupate pentru a se conforma noilor reglementări. 
„Răspunsurile venite de la Vornicie hotărăsc ca 
fiecare locuitor să se așeze pe proprietatea sa, pe 
cît va fi cu putință mai în apropiere de centrul 
satului. ”25 Începând cu anul 1844, domnia încearcă 
să finalizeze acţiunile de aliniere. Influenţa legilor 
sanitare nu intârzie să apară. „Printr-o circulară 
adresată județelor de munte, semnată de M.Ghica, 
se insista ca toate locuințele risipite să se strămute 
în locuri sănătoase, unde gospodarii să-șă <preface 
casele după un chip mai regulat și mai primitoare 
de aerul viețuitor>, pe <locuri pe cît se va putea 
mai înalte și mai limpezi>. Sub scutul unor 
prevederi izvorîte din regula sanitare se abodează 
de această data și alinierea caselor din zonele de 
munte, care făcuseră excepție acestei situații până 
aici. ”26  
Pe teritoriul plasei Cloşani, datorită existenţei 
conacelor de plai, s-a ajuns, ca urmare a noilor 
reglementări, în situaţia în care sătenii dispuneau 
de două rezidenţe, locuind însă mai mult pe 
dealuri şi mai puţin în satele grupate în jurul 
vetrelor. S-a decis desființarea “conacelor de 
locuit”, menținându-se însă existența conacelor, în 
care țăranii își țineau nutrețul și vitele în timpul 
iernii.  
Noua imagine a satului din Podişul Mehedinţi este 
determinată şi de preocupările domniei pentru 
constituirea unui corp de tehnicieni, în a căror 
atenție intră deopotrivă studiile și proiectele de 
organizare ale teritoriului şi de geometrizare a 
aşezărilor rurale.  
Unirea Principatelor Române şi tendinţele de 
modernizare ale celei de-a doua jumătăţi ale 
secolului al XIX-lea vin cu o serie de reglementări şi 

                                      
24 Ilie CORFUS, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti: 19969, pp. 
280-281 
25 A. Pănoiu, op. cit., p. 30 
26 Ibid. 
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legi, menite să „imprime o fizionomie modernă 
satului românesc”27. Legea rurală (1864) impune o 
tendinţă de sistematizare și de ordonare unitară, 
dictată de administraţie, a așezărilor sătești, a 
târgurilor și a orașelor. Prin elaborarea de proiecte 
tip pentru realizarea locuinţelor, dar şi pentru 
construirea unor noi programe arhitecturale, 
trăsăturile arhitecturii vernaculare continuă să se 
manifeste prin tehnica de construcţie şi prin 
preluarea morfologiei locale arhitecturale.  
Prin „Legea pentru organizarea serviciului sanitar”, 
publicată cu decretul nr. 1246 din 8 iunie 1874, 
prefecţii de judeţe, cu avizul consiliilor de igienă 
publică, sunt împuterniciţi să ordone executarea 
măsurilor de îndreptarea locuinţelor nesalubre şi 
să ia măsuri contra aglomeraţiunii în număr 
excesiv de locuitori în case neîncăpătoare. În 
aceeaşi perioadă se observă un interes crescut 
pentru înfiinţarea şi organizarea spitalelor rurale 
(Lege pentru înfiinţarea de spitale rurale – 1875, 
Lege pentru trecerea spitalelor rurale de la judeţe 
sub directa administrare a Ministerului de Interne – 
1906 etc.). 
„Legea pentru regularea proprietăţii rurale” din 
anul 1864 cuprindea un întreg capitol referitor la 
vatra satului: „Se cerea ca locul cuvenit unui 
locuitor pentru casă să se socotească a avea o 
formă regulată, de 20 stânjeni faţa şi 15 
adâncimea. Drumurile mari se cerea a avea  12 
stânjeni lărgime, iar cele mijlocii 8 stânjeni. Pentru 
unele comune să se socotească chiar pieţe, 
calculându-se câte 10 stânjeni pătraţi de fiecare 
casă; pentru cimitire se prevede de asemenea de 
fiecare casă câte 8 stânjeni. În întinderea vetrei 
satului trebuia să se includă nu numai casa cu 
grădina locuitorului, ci şi drumurile, pieţele şi 
cimitirele.”28 
Ulterior, prin „Regulamentul pentru alinierea 
satelor și pentru construirea locuințelor țărănești” 
din anul 1894 se impunea ca toate casele sătești să 
se facă după modelele tip elaborate de Ministerul 
de Interne, alcătuite potrivit obiceiurilor locale, din 
materiale sănătoase, bine tencuite pe dinăuntru - 
construcția de bordeie este cu totul oprită. Alte 
prevederi se refereau la orientarea față de soare, 
față de stradă, retragerea de la trotuar etc. Se 
impune ca înălțimea unei camere să fie minim de 
2,50 m, fiecare încăpere să aibe două ferestre 
înalte de 1 m și largi de 0,75 m. Se recomandă ca 
locuințele să fie alcătuite din două camere de 

                                      
27 Ibidem, p. 77 
28 Ibidem, p. 80 
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locuit de 20 mp, prevăzute cu pardoseală, cu o 
sală la mijloc având funcția de bucătărie. Se admit 
locuințe cu o cameră și bucătărie numai pentru 
familiile cu două persoane. Indicații se dau șic u 
privire la poziția celarului, la facerea sobelor și a 
cosului de ogeac, facerea pătulelor, grajdurilor, 
fîntînilor etc. Se precizează că locuințele vechi nu 
se vor mai repara în totalitate, urmând să se refacă 
conform modelelor tip. Se admiteau în schimb 
reparații de întreținere. Se acordă termenul de 5 
ani. 
Modernizarea satului a însemnat însă, nu numai 
organizarea planimetrică a aşezării şi iginenizarea 
locuinţei, ci a impus şi introducerea unor noi 
funcţiuni administrative, bazate pe introducerea 
unor proiecte tip, adaptate local, pentru spitale, 
prefecturi, primării, şcoli etc.  

7.3. Riscuri/ameninţări Lipsa unei viziuni integrate protejarea si 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; 
Competiția la nivel regional și național în ceea ce 
privește resursele financiare și a specialiștilor în 
restaurare, cu consecințe nefaste asupra integritatii 
monumentelor istorice;  Realizarea unor proiecte 
de valorificare a monumentelor locale cu care 
comunitatea locala sa nu se identifice; Menținerea 
sporului natural negativ; Migrarea tinerilor spre 
mediul urban sau spre alte țari; Gradul de saracie 
în creștere a localnicilor; Creșterea proporției 
populației inactive (copii și batrâni), comparativ cu 
populația angajata; Depopularea regiunii. 
Puternicele mișcări geografice și presiunile 
exercitate de către locuitorii zonelor urbanizate 
adiacente aproape că generează un fenomen de 
blazare socială ca urmare a depopulării rurale, 
aproape generalizate. Perspectivele satului 
Costești, comuna Balta – așezare rurală cu un 
peisaj cultural extrem de valoros – sunt pesimiste: 
majoritatea locuitorilor satului, din cele 80 de 
familii rămase, consideră dispariția așezării în cca. 
20 de ani. 

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 Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și 

creșterea vitelor. „Locuitorii posedă: 8 pluguri, 7 
care cu boi și 1 căruță cu cal. Sunt 117 stupi. Are o 
biserică, deservită de 1 preot, 2 cîntăreți și 1 
paracliser. Budgetul comunei are la venituri 837 lei 
și la cheltuieli 618 lei. Vite sunt: 308 vite mari 
cornute, 441 capre, 18 cai, 400 oi și 236 rîmători.”29 

 

                                      
29 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 
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8. DOCUMENTARE  
 
8.1. Fotografii Fotografii actuale – august 2016 

Autori fotografii:  
arh. Irina Teodora Nemțeanu 
stud. arh. Alexandra Dana Anastasiu 
stud. arh. Dragoș Alecsandru 
stud. arh. Ioana Orășanu 
fotograf Elena Borcea 

8.2. Plan de situație Planșa 1. 
 
9. INVENTARIERE 
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Europeană 

9.2. Autorul fişei şi calitatea acestuia Nemțeanu, Irina Teodora – arhitect 
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