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FIŞA ANALITICĂ DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE 
 
Abreviere FMM 
 

 
 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI LMI 20151 

Poziție: 369 
Biserica de lemn “Sf. Nicolae” 
Cod: MH-II-m-A-10303 
Localitate: sat Costești, comuna Balta 
Adresă: 4, în centrul satului 
Datare: 1835 

1.2 Categorie Arhitectură 
1.3. Denumire oficială Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, 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 Nu s-au găsit informații. 
2.5. Stradă, număr actuale 4, în centrul satului 
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 Prejna, Comuna Balta. 
 
4. DATARE 
 
4.1. Epocă2 sec. XIX 
4.1.1 Datare început 1835 
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 (...).”3 
Mențiuni bibliografice:  
„În secolele XV şi XVI sunt amintite în documente 
şi alte sate: Costeşti (...), care la 1486 au certuri cu 
Bratilovul, Colibaşi, Nadanova, Cerna Vîrf, schiturile 
de la Topolniţa şi Crivelnicul. Avem de-a face, 
aşadar, cu sate străvechi, pomenite în primele 
documente ale Ţării Româneşti.”4 
„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. 

                                      
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. 2, p. 676 
4 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. 6 
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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 
„Filială a parohiei Prejna, comuna Balta. Biserica 
este de lemn tip cruce fără turlă. Catagrafia 
bisericilor de la 1845, notează ca an de întemeiere 
1841, pe când în Anuarul 1900 este menționat anul 
1788. După documentele cunoscute la 1835 se 
reface biserica arsă în 1805 în conflictul dintre ruși 
și turci. Biserica se pare că a fost ridicată între 1785 
– 1789 de căminarul Hagi Opran. Din vechea 
biserică (tradiția spune că a ars din temelii și au 
rămas numai icoanele) se mai păstrează câteva 
icoane care au inscripționate pe verso donatorii, 
din care aflăm numele unor familuu vechi de pe 
acele meleaguri cu grijă și pentru biserica satului: 
Basaraba (Ion, Pârvu), Enășescu (Ianasi, Ianu, 
Gheorghe), Dumitrașcu, Armașu. Lăcașul 
reprezintă ca element de arhaitate nezugrăvirea 
pereților. Pridvorul deschis este susținut de stâlpi 
cu decor incizat ca și grinda care îi leagă. Bârnele 
sunt îmbinate în <cap de cal> și s-au folosit numai 
cuie de lemn acoperite cu mortar. Ușa de acces 
este masivă și este decorată cu motivul frânghiei 
răsucite. Abisida altarului este pentagonală și 
retrasă față de restul construcției. Se păstrează 
icoane cu inscripții în chirilică, una purtând anul 
1835. Pe suportul unei cruci argintate sunt trei 
inscripții cu hramul bisericii și anul 1857.”6 

5.2. Autor Nu este cazul. 

5.3. Ctitor Nu este cazul. 

5.4. Meşter Nu s-au găsit informații. 

5.5. Pictor Nu s-au găsit informații. 

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

                                      
5 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 
6 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
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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 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;7”  
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 29 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. 
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“8. 
Evoluția politică și legislativă a zonei are un 

                                      
7 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p.223 
8 A. Pănoiu, Arhitectură şi sistematizare rurală în judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.209 
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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”9. 
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.”10 
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 
în părţile Clisurii Dunării, adică în sud-estul 
Banatului.” 11 
Biserica de lemn Sf. Nicolae din Costești este 
așezată pe versantul dealului, la cca. 200 de metri 
față de drumul principal al satului – dispusă de-a 
lungul unei văi - , și este înconjurată de cimitir. 
„Costești, (...) 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. 

                                      
9 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). 
10 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 
11 P. Petrescu, E. Secoșan, G. Stoica, P. Ciobanu, op. cit.,, p. 24 
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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.”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. 
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: 

„COSTEȘTI = com. Prejna, jud. Mehedinți (M bis. De 
lemn Sf. Nicolae, sfârșitul sec. XVIII sau 1835).”15 
„Costești, (...) Are o biserică, deservită de 1 preot, 2 
cîntăreți și 1 paracliser.” 16 

6.4.1. Plan Biserică de lemn, de mici dimensiuni, pe plan 
rectangular, fără 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, 

                                      
12 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 
13 Idem. 
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. 200 
16 G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, op. cit., p. 676 



7 
 

cîteodată, numai pe una din laturile lungi, alteori 
pe amîndouă sau chiar și în față și pe laturi, un 
portic“17. Biserica prezintă succesiunea specifică 
pridvor deschis - pronaos – naos – altar. Abisida 
altarului este pentagonală și retrasă față de restul 
construcției. 

6.4.2. Faţade Biserica este construită pe sistem blockbau, cu 
bârne de lemn, și fără turlă. Proporțiile fațadei 
indică raportul geometric 1:2 dintre înălțimea părții 
inferioare a închiderii verticale a bisericii și 
înălțimea acoperișului. În registrul inferior al 
fațadei de vest se desfășoară pridvorul, cu o bogată 
decorație în lemn și permite accesul în biserică.  
Golurile fațadelor sunt în număr restrâns - două 
goluri pe fațada de sud și un gol pe fațada de nord, 
în dreptul naosului și al diaconiconului, și un gol în 
planul fațadei de est, în zona altarului. Golurile 
ferestrelor sunt de mici dimensiuni și domină 
plinul.  
Fațadele de vest și sud sunt tencuite cu var 
hidraulic, armat cu nuiele și câlți, în timp ce, în 
zona fațadelor de est și nord, închiderea din bîrne 
de lemn este lăsata aparentă. „Lăcașul reprezintă 
ca element de arhaitate nezugrăvirea pereților.”18 

6.4.3. Formă acoperiş Acoperișul este în patru ape, cu pantă de cca. 45°. 
6.4.4. Extinderi Nu este cazul. 
6.4.5 Anexe Clopotniță este construită ulterior, pe structură 

metalică, și este amplasată la cca. 7,0 metri de 
biserică. 

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 
armată cu nuiele și câlți. 

6.8. Încadrare stilistică Arhitectură vernaculară (zona Mehedinți) 
6.9. Inscripţii Nu s-au găsit informații. 
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINŢĂRI, DIAGNOZĂ 
 
7.1. Starea generală de conservare19 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,  

                                      
17 G. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București: Ed. Academiei RSR, 1982, 
p. 70 
18 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
19 Vocabular controlat, vezi anexa 
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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 „Din vechea biserică (tradiția spune că a ars din 
temelii și au rămas numai icoanele) se mai 
păstrează câteva icoane care au inscripționate pe 
verso donatorii, din care aflăm numele unor 
familuu vechi de pe acele meleaguri cu grijă și 
pentru biserica satului: Basaraba (Ion, Pârvu), 
Enășescu (Ianasi, Ianu, Gheorghe), Dumitrașcu, 
Armașu.”20 

7.3. Riscuri/ameninţări Localitatea Costești este așezată izolat față de DJ 
670, drumul care face legătura dintre Drobeta-
Turnu Severin și Baia de Aramă, la cca. 8 km 
distanță de satul Balta. Biserica se află în sat, la cca. 
200 de metri de drumul comunal - cu pantă 
abruptă - DC 49. 
Unicitatea și importanța Bisericii de lemn Sf. 
Nicolae este dată de calitatea sa de monument 
istoric de grupă A, singurul din comuna Balta. 
Acest statut a determinat preotul să limiteze 
intervențiile asupra bisericii. Dorința de consolidare 
(cu beton armat) și de intervenție neautorizată 
asupra monumentului încă există. Lipsa unei 
continue informări a locuitorilor si a administrației 
asupra statutului special pe care îl poartă Biserica 
de lemn Sf. Nicolae, lipsa unei permanente 
monitorizări a monumentelor istorice din zonă și 
condițiile sociale precare creează cadrul pentru 
degradarea acestei mărturii istorice, arhitecturale 
și urbanistice. 

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:  
arh. Irina Teodora Nemțeanu 
stud. arh. Alexandra Dana Anastasiu 
stud. arh. Dragoș Alecsandru 
stud. arh. Ioana Orășanu 

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

Planșa A02 

                                      
20 Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect finanțat prin PHARE 2004-2006 
România-Muntenegru, martie 2008. 
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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 
 
 
 
 


