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CUVÂNT ÎNAINTE
Bianca-Maria Bălşan

România s-a născut la sat, un tărâm pe 
care astăzi am ajuns să îl idilizăm. Ne dorim să 
păstrăm nealterat satul românesc, punând pe 
un plan secund țăranul și năzuința lui pentru o 
viață mai bună, în care să se bucure de condiții 
și oportunități adaptate nevoilor actuale. 

Așezările din Geoparcul Platoul Mehedinți, 
la fel ca majoritatea localităților rurale din 
România, s-au dezvoltat în mod organic. 
Aici, omul a reușit să trăiască în comuniune 
cu natura, găsind un echilibru între a se 
adapta la condițiile mediului înconjurător 
și a-și adapta mediul la nevoile sale. Mediul 
înconjurător a modelat arhitectura, modul de 
viață și structura interioară a sătenilor, care 
au ajuns să construiască, să gândească și să 
trăiască în armonie cu natura. Arhitectura 
laică și religioasă întâlnită în acest spațiu 
geografic stă mărturie identității și tenacității 
locuitorilor. Modernizarea forțată din timpul 
regimului comunist a transformat categoric 
satul românesc, și a fisurat legătura dintre 
om și natură. În ciuda acestui lucru, echilibrul 
ce a stat la baza lumii rurale poate fi observat 
în arhitectura vernaculară, în meșteșugurile 
și tradițiile locale, în ritmul vieții puținilor 
locuitori rămași.  

În acest context, inițiativa asociației 
MAIE se concentrează pe satul mehedințian 
actual și pe nevoia găsirii unui echilibru 
între tradiție și modernitate, între 
păstrarea intactă a patrimoniului cultural și 
adaptarea construcțiilor la nevoile actuale 
ale locuitorilor. Analizarea particularității 
arhitecturii vernaculare din comuna Balta, 
încadrarea clădirilor în contextul natural și 
cultural, descoperirea relației localnicilor cu 
patrimoniul cultural în contextul mai larg 
al locuirii și elaborarea unor propuneri de 
revitalizare îndreptate atât spre păstrarea 
identității, cât și spre dezvoltarea durabilă a 
celor trei sate, sunt câteva dintre activitățile 
realizate. Omul, gospodăria, mediul și 
patrimoniul cultural au fost văzute ca părți 
ale unui tot unitar, fiind abordate în mod 
secvențial pe parcursul proiectului. 

Satul nu poate rămâne încremenit în timp 
pentru a-și aștepta vizitatorii ocazionali, ci are 
nevoie de o dezvoltare durabilă armonioasă, 
care să nu-i afecteze identitatea, structura, 
naturalețea și care să ofere locuitorilor o 
șansă. Doar urmând și respectând modelul 
de evoluție al satului, adaptându-l nevoilor 
actuale, putem păstra și transmite valorile, 
liniștea, frumusețea oferite de lumea rurală. 
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REPERE METODOLOGICE

Începând cu anul 2004, Geoparcul Platoul 
Mehedinți devine arie protejată de interes 
internațional – parc natural1, un teritoriu 
cu patrimoniu natural, istoric și cultural, 
protejat pe baza unui regulament privind 
conservarea valorilor patrimoniale existente 
și monitorizarea teritoriului în vederea unei 
dezvoltări durabile: „Geoparcul Platoul 
Mehedinți este zona cu așezări umane 
gestionate în așa fel încât să constituie 
modele de dezvoltare a comunităților în 
armonie cu mediul natural”2. În ceea ce 
privește patrimonial cultural și direcțiile 
de dezvoltare durabilă ale așezărilor, 
Regulamentul Geoparcului Platoul Mehedinți 
face doar cateva mențiuni, obligând realizarea 
de “construcții în stil local”3, în intravilan, și 
întocmirea unui studiu de impact de mediu, 
în extravilan, cu respectarea planurilor 
generale de urbanism ale localităților.

Peisajul cultural al Podișului Mehedinți 
– prea puțin pus în valoare și nu suficient 
protejat din punctul de vedere al 
regulamentelor locale de intervenție – 
constituie un patrimoniu construit lăsat în 
uitare, unde tipul de așezare este mai curând 
cel rural. Conform Listei Monumentelor 
Istorice4 există un număr ridicat de obiective 
istorice protejate (ansambluri, situri și 
monumente) pe teritoriul Geoparcului Platoul 
Mehedinți. Situația de pe teren este însă cu 
totul diferită: o mare parte din obiective sunt, 
fie deja demolate, fie dispărute.

În acest context, proiectul Trecut pentru 
viitor. Arhitectura tradițională în Geoparcul 
Platoul Mehedinți și-a propus să aducă în 
atenția publicului larg valoarea identitară 
a obiectivelor istorice din acest spațiu și 
să atragă atenția asupra fenomenului de 
degradare instalat. 

Proiectul a avut drept obiective conturarea 
condițiilor istorice, administrative și socio-
culturale în care s-au dezvoltat așezările rurale 
din cadrul Geoparcului Platoul Mehedinți, de 
a pune în evidență repetitivitatea tipologiilor 

arhitecturale de locuire în zonă și cadrul 
istoric evolutiv al așezărilor, de a documenta 
starea actuală a monumentelor istorice și 
de propunere a unor direcții de intervenție 
asupra acestor obiective, adaptate principiilor 
contemporane ale dezvoltării durabile. 
Abordarea multidisciplinară a echipei de 
cercetare, acoperind domeniile arhitecturii 
și restaurării monumentelor istorice, 
managementului cultural, antropologiei și 
sociologiei, a presupus o abordare holistică 
a evoluției așezării rurale din teritoriu.

Stadiul bibliografiei contemporane 
în ceea ce privește peisajul cultural al 
Podișului Mehedinți este limitat la cercetările 
întreprinse, pe de o parte de arhitectul Andrei 
Pănoiu asupra sistematizării rurale și asupra 
arhitecturii din teritoriu și, pe de altă parte, de 
colectivul format din Elena Secoșan, Georgeta 
Stoica, Paul Petrescu și Pavel Ciobanu asupra 
patrimoniului construit specific așezărilor 
rurale din teritoriu. Necesitatea cercetării 
de față vine în contextul în care cele două 
cercetări sunt publicate în același an – 1983 -, 
ilustrând însă o situație diferită de cea actuală 
a satului din Podișul Mehedinți. 

Acest tip de analiză nu a putut cuprinde 
de la bun început un teritoriu atât de larg ca 
cel al întregului geoparc, zonă care cuprinde 
teritoriile administrative a douăsprezece 
comune. Propunerea unei analize complete, 
mai restrânsă teritorial, asupra unei singure 
comune – comuna Balta - a presupus 
realizarea unui studiu pilot, bazat pe o 
metodologie aplicabilă, într-o fază viitoare 
de cercetare, și celorlaltor comune de pe 
teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți. 

Cercetarea de faţă se dorește a contura 
o imagine a evoluției locuirii rurale din 
Podișul Mehedinți, cu precădere din 
comuna Balta. Îndeplinirea acestui scop 
a corespuns cu formularea unei descrieri 
sintetice şi cuprinzătoare a tipului de așezare 
specific zonei și a programelor arhitecturale 
predominante în teritoriu, prin analiza 
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aspectelor urbanistice și arhitecturale, 
stilistice şi morfologice, şi evidențierea 
specificului local de locuire. 

Atingerea obiectivelor a impus parcurgerea 
unor etape metodologice care au presupus, 
într-o primă fază, culegerea şi filtrarea datelor 
disponibile, analizarea şi apoi sintetizarea 
acestor informaţii. Pentru explorarea 
peisajului cultural a fost necesară o abordare  
interdisciplinară,  bazată  pe  corelarea  
cunoştinţelor  provenite  din diverse discipline, 
precum arhitectura şi urbanismul, cu cele 
provenite din istorie, sociologie sau economie.

Primul obiectiv major al cercetării a fost 
cel de investigație, prin colectarea unui fond 
documentar cât mai bogat, prin consultarea 
surselor primare – studierea actelor normative, 
a surselor cartografice, a surselor bibliografice 
istorice disponibile -  și documentarea in situ 
a celor 15 monumentelor istorice clasate din 
comuna Balta (satele Balta, Costești, Prejna, 
Gornovița și Sfodea). În ceea ce privește 
sursele secundare, bibliografia contemporană 
a fost utilizată, în principal, pentru înțelegerea 
fenomenului și a procesului de evoluție a 
satului din Podișul Mehedinți și pentru a 
extrage anumite informații punctuale care 
puteau contribui la formularea unui cadrul 
evolutiv al comunei Balta și a celor cinci sate. 
Cercetarea arhitecturală întreprinsă in situ a 
cuprins vizite pe teren în vederea cercetării 
peisajului cultural (documentare fotografică, 
întocmire relevee minimale, fișe minimale 
etc.), împreună cu cartografierea situației 
actuale a satelor și a marcării pe planuri a 
pozițiilor monumentelor istorice clasate. 

Concomitent a fost realizată o cercetare 
sociologică, ce a urmărit descoperirea relației 
localnicilor cu monumentele incluse în cadrul 
proiectului în contextul mai larg al locuirii în 
fiecare dintre cele trei sate. Complementar, 
au fost identificate poveștile de viață ale 
localnicilor care să surprindă istoriile sociale 
ale comunei; acestea au permis înțelegerea 
proceselor și fenomenelor care au transformat 
în ultimii ani practicile, credințele, valorile și 
atitudinile locuitorilor în raport cu evoluția 
socială și economică a localității. Pentru 
culegerea datelor empirice, au fost folosite 

două instrumente de cercetare: interviul 
structurat și observația. 

Următoarea etapă de analiză a cuprins 
faza de diagnoză a peisajului cultural, prin 
identificarea specificului local, suprinderea 
altor valori de patrimoniu și evaluarea 
factorilor implicați (analize S.W.O.T.), în 
vederea fundamentării urmatoarei faze 
de analiză -  formularea unei politici de 
valorificare sustenabilă a patrimoniului din 
comuna Balta și a conturării unor propuneri 
urbanistice și arhitecturale de dezvoltare 
și revitalizare locală (intervenții macro, 
cuprinzând ansamblul așezării rurale, și micro, 
asupra obiectivelor valoroase/ monumente), 
incluzând principiile contemporane de 
conservare ale patrimoniului construit.

Cercetarea in situ, culegerea datelor empirice 
și realizarea propunerilor urbanistice și 
arhitecturale de dezvoltare și revitalizare 
locală s-au desfășurat sub forma unei școli 
de vară (25 august – 3 septembrie 2016), 
organizată și îndrumată de echipa de 
cercetare multidisciplinară, cu participarea 
unui grup studenți arhitecți din România și 
cu îndrumarea științifică a unor conferențiari 
universitari5: dr. arh. Ana Maria Hariton și 
dr. arh. Ruxandra Nemțeanu – expert în 
restaurarea monumentelor istorice.

1. Geoparcul Platoul Mehedinți a fost declarat arie 
protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2.151 din 30 
noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată pentru noi zone) și se întinde pe o 
suprafață de 106,500 hectare. 

2. Regulamentul Geoparcului Platoul Mehedinți, art. 2, 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-
06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf (accesat 1 
octombrie 2015).

3. Ibidem, art. 22, http://www.mmediu.ro/app/webroot/
uploads/files/ 2016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_
Mehedinti.pdf (accesat 1 octombrie 2015).

4. 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.

5. Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Arhitectură.
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ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU
Alexandra Anastasiu

Platoul Mehedinţi este o regiune geografică 
puternic individualizată, formată spre sfârșitul 
erei neozoice, prin prăbușirea unei părți din 
lanțul carpatic, odată cu ultimele etape ale 
orogenezei alpine. Deși structura sa geologică 
este specifică munților, cuprinzând pe 
teritoriul său restrâns toate unitățile structurale 
ale Carpaţilor Meridionali, înălțimile joase cu 
culmi netede, unde se regăsesc numeroase 
așezări umane, determină încadrarea acestuia 
în unitatea de podiș. 

Caz unic în țara noastră, această îmbinare 
a caracteristicilor de deal cu cele de munte 
cuprinde o mare diversitate de relief carstic, 
cu sisteme complexe de peșteri și chei, 
săpate de rețeaua de ape captate în subteran, 
câmpuri de lapiezuri - caracteristice pentru 
Munții Alpi -, avene, cornete, precum și o 
mare biodiversitate, ajutată de climatul bland, 
cu influențe mediteraneene. Suprafața și 
compoziția vegetației au suferit schimbări 
majore, datorită populării permanente încă 
din timpuri preistorice, pădurile defrișate 
fiind înlocuite cu pășuni și terenuri cultivate, 
astfel încât este greu de stabilit compoziția 
originală a covorului vegetal. Toate aceste 
elemente au contribuit la clasarea zonei drept 
arie protejată de interes național și înființarea 
Geoparcului Platoul Mehedinţi, delimitat la 
vest de Valea Cernei și Depresiunea Orșovei, 
separat de Subcarpații Getici la nord-est prin 
Valea Motrului, la est de un aliniament de mici 
depresiuni, iar la sud, despărțit prin Defileul 
Dunării de Podișul Miroci din Serbia. Jumătatea 
de nord-vest a Geoparcului se suprapune cu 
„situl de importanță comunitară” și „situl de 
protecție avifaunistică” din rețeaua Natura 
2000, constituit conform directivelor Uniunii 
Europene pentru protejarea patrimoniului 
natural1, care recunoaște 10 tipuri  de habitate 
și 28 de specii protejate. La acestea se adaugă 
alte 69 de specii și 17 arii protejate în cadrul 
geoparcului2, iar „măsurile de management sunt 
diferenţiate în funcţie de statutul de conservare 
al perimetrelor (sau suprapunerea acestora)”3.

1. Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor 
Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice; Directiva 79/409 din 
1979 referitoare la conservarea păsărilor sălbatice.

2. Regulamentul Geoparcului Platoul Mehedinți, art. 2.3, 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-
06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf (accesat 1 
octombrie 2016).

3. Ibidem.

4. Ielenicz, M., Săndulache, I., 2008, România – podișuri și 
dealuri, Ed. Universitară, București.

Așezările din teritoriu sunt caracterizate 
prin sate mici, dispuse în zona podiș, și sate 
mai mari, constituite de-a lungul văilor 
principale - cu locuințe construite din bârne 
de lemn și zidărie de piatră -, o parte din ele 
formate înainte de secolul al XVII-lea, celelalte 
formate datorită populațiilor venite din zona 
Banatului și Transilvaniei în secolul al XVIII-lea4. 
Pe parcursul secolelor XIX-XX, satele risipite 
pe dealuri coboară spre văi, în spații mai largi 
și pe versanți mai domoli, centralizându-se în 
jurul unor nuclee economice și administrative, 
dispuse pe vechile vetre istorice sau întemeind 
altele noi. 

Zona propusă pentru studiu – comuna Balta, 
cu reședința atestată documentar din sec. XV 
- se află în centrul Podișului Mehedinți, situată 
pe marginea estică a ulucului depresionar 
Baia de Aramă – Cireșu, strabatută de Drumul 
Județean DJ 670 Baia de Aramă – Drobeta-
Turnu Severin - orașe importante în dezvoltarea 
comunei Balta. Pe teritoriul comunei, compusă 
din 6 sate, se regăsește un număr ridicat de 
obiective aparținând patrimoniului istoric și 
arhitectural al geoparcului (15 monumente), 
alături de diferitele elemente de patrimoniu 
natural, fapt care denotă un mare potențial 
turistic, din păcate neexploatat. Activitatea 
de bază a comunei Balta este agricultura 
de subzistență, practicată după metode 
tradiționale, și creșterea animalelor, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului 
Geoparcului Platoul Mehedinți privind 
activitățile permise în zonă.
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SUS: Harta vegetației pe teritoriul Geoparcului 
Platoul Mehedinți. SURSĂ: http://www.profudegeogra.eu/
wp-content/uploads/2012/11/Vegetatia-Romaniei.png

DREAPTA SUS: Hartă generală a Podișului Mehedinți. 
SURSĂ: http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_
Mehedinti_-_prezentare_geografica.php

DREAPTA JOS: Harta comunei Balta.

JOS: Harta ariilor naturale de protecție din județul 
Mehedinți. SURSĂ: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
SDF.aspx?site=ROSCI0198
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Comuna Balta este așezată în partea de 
N-V a Platoului Mehedinți și este compusă 
din localitățile: Balta – reședință de comună, 
Gornovița, Prejna, Costești, Sfodea, Coada 
Cornetului și localitatea Nevăț1.

Satele se grupează în văi, de-a lungul 
cursurilor de apă și al drumurilor de acces, 
cu ulițe de pământ dezvoltate pe curbele 
de nivel ale dealurilor. Din punct de vedere 
compozițional, localitățile sunt fie grupate 
front de-a lungul drumului principal, cu 
clădirile aliniate cu fațada principală sau 
laterală la stradă(Sfodea, Prejna și Costești), fie 
în trupuri rispite pe dealuri (Balta, Gornovița, 
Coada Cornetului), cu “conace de plai” izolate. 
Se remarcă multe construcții tradiționale 
nelocuite - datorate declinului demografic 
-  ce pot fi valorificate pentru dezvoltarea 
turismului în zonă. Accesul în localități se 
face pe drumuri modernizate, mai puțin în 
satele Sfodea și Coada Cornetului, accesibile 
doar pe drumuri de pământ și piatră.

Din P.U.G.2 comuna Balta din 2008, aflăm că  
“zona cuprinde terenuri cu relief și fertilitate 
similară, cu practici agrozootehnice similare, 
infrastructură socială și fizică deficitară, 
cu potențial turistic deosebit, insuficient 
valorif icat, zonă cu relații regionale 
tradiționale, favorabile unei strategii unitare 
de dezvoltare.”

Aproape jumătate din suprafața comunei 
este acoperită cu păduri, din care 60% au 
rol de protecție a solurilor și terenurilor, 
restul putând fi exploatate (cu împăduriri 
echivalente), deși nu există mijloace de 
prelucrare locală a buștenilor, se exportă 
la ora actuală ca atare, în ciuda tradiției. 
Pădurile adăpostesc o abundență de fructe 
de pădure, ciuperci si plante medicinale, 
care nu sunt suficient valorificate. Peste 
80% din locuitori practică agricultura de 
subzisență, prin mijloace tradiționale, 

O EVALUARE URBANISTICĂ A TERITORIULUI
Alexandra Anastasiu

1. Localitate fără locuitori, dar care încă mai apare 
în evidențele oficiale.

2. Plan Urbanistic General, Comuna Balta, cap. 2, 
întocmit în 2008.

în linie cu prevederile Regulamentului 
Geoparcului Platoul Mehedinți pentru a 
susține dezvoltarea biodiversității în zonă, 
producția este însă redusă și nu acoperă 
măcar consumul propriu. Gospodăriile - cu 
un număr restrâns de persoane, adesea în 
vârstă - nu pot executa lucrări agricole de 
anvergură, necesare valorificării eficiente a 
terenurilor agricole, și se rezumă la grădini 
proprii și la creșterea animalelor.

Zona are foarte mult potențial turistic 
(monumente ale naturii și peisajere, 
monumente de arhitectură, situri arheologice), 
dar lipsește o strategie locală de susținere 
a activității turistice ca formă de activitate 
prosperă, care să poată genera venituri in 
rândul populației și să creeze o piață locală 
pentru activitățile tradiționale. Nu există 
spații destinate activității turistice, drumurile 
către monumente nu sunt semnalate, 
monumentele, în sine, nu sunt marcate 
în totalitate în P.U.G. (pe planuri apar doar 
bisericile monument), și nu sunt stabilite 
zonele de protecție ale acestora. 

Localitățile sunt alimentate de numeroasele 
izvoare din zonă, captate în fântâni și puțuri 
de mică adâncime, dar nu există rețele de 
apă și canalizare decât parțial, în satele 
Prejna și Costești. Cursurile de apă nu sunt 
amenajate în niciuna dintre localități, deși au 
potențial peisajer și urbanistic de dezvoltare 
a unor zone de agrement. Satele Balta și 
Gornovița sunt străbătute de pârâul Balta, al 
cărui debit variază în funcție de cantitatea 
de precipitații, inundând zonele centrale 
ale satelor și formând lacuri clasificate drept 
monumente ale naturii, cu potențial de 
valorificare turistică. 
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Peisajul cultural al Podișului Mehedinți 
constituie o întreagă rețea de obiective de 
patrimoniu construit. Miza cercetării in situ a 
reprezentat, într-o primă fază, identificarea și 
documentarea în teren a obiectivelor clasate 
ca obiective istorice protejate. Conform 
Listei Monumentelor Istorice1, comuna Balta 
cuprinde pe teritoriul său administrativ 
15 obiective istorice protejate, cuprinzând 
ansambluri, situri și monumente - conform 
Legea privind protejarea monumentelor 
istorice - Legea 422-2001 – Art. 3  - împărțite 
astfel:

MONUMENTE2: Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, 
sat Balta, com. Balta (MH-II-m-B-10256), 
Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Costești, 
com. Balta (MH-II-m-A-10303), Biserica 
de lemn „Sf. Ștefan”, sat Gornovița, com. 
Balta (MH-II-m-B-10334), Biserica de lemn 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat Prejna, 
com. Balta (MH-II-m-B-10383), Biserica de 
lemn „Sf. Arhangheli”, sat Sfodea, com. Balta 
(MH-II-m-B-10383), Ruina casei de lemn 
Aneta Anițescu, sat Balta, com. Balta (MH-II-
m-B-10257), Casa de lemn Maria Sitaru, sat 
Balta, com. Balta (MH-II-m-B-10258), Casa de 
lemn Ion Stănchescu**, sat Balta, com. Balta 
(MH-II-m-B-10261), Casa Ion Niculescu**, sat 
Balta, com. Balta (MH-II-m-B-10260), Casa 
Niță Popescu**, sat Prejna, com. Balta (MH-II-
m-B-10385), Troiță de lemn**, sat Prejna, com. 
Balta (MH-IV-m-B-10385).

ANSAMBLURI3: Ansamblu rural Balta, sat 
Balta, com. Balta (MH-II-a-B-10259), Ansamblu 
de arhitectură rurală „Costești”, sat Costești, 
comuna Balta (MH-II-a-B-10259), Ansamblul 
de arhitectură rurală, sat Prejna, com. Balta 
(MH-II-a-B-10384).

SITURI4: Așezare*, sat Balta, com. Balta (MH-
I-s-B-10052).
*Așezarea – sit arheologic nu este cercetată și 
delimitată topografic.
** Monument istoric neidentificabil in situ. 
Conform surselor locale, a fost demolat/ 
este dispărut.

Art. 7. - (1) Monumentele istorice se clasează astfel:
a)în grupa A - monumentele istorice de valoare 
naţională şi universală;
b) în grupa B - monumentele istorice 
reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
Art. 8. - (1) Pentru fiecare monument istoric 
se instituie zona sa de protecţie, prin care se 
asigură conservarea integrată a monumentului 
istoric şi a cadrului său construit sau natural. (...); 
(3) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi 
de utilitate publică şi reglementări speciale 
de construire prin planurile şi regulamentele 
de urbanism aprobate şi avizate conform legii.
Art. 59. – Până la instituirea zonei de protecţie 
a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 
se consideră zonă de protecţie suprafaţa 
delimitată, cu o rază de 100 m în localităţi 
urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afara 
localităţilor, măsurată, de la limita exterioară, de 
jur-împrejurul monumentului istoric.”

EVIDENȚA MONUMENTELOR ISTORICE 
Alexandra Anastasiu
Irina Nemțeanu

1. 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.

2. Construcţie sau parte de construcţie, împreună cu 
instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare 
interioară sau exterioară care fac parte integrantă din 
acestea, precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, 
de for public, împreună cu terenul aferent delimitat 
topografic, care constituie mărturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, 
istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.

3. Grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, 
arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane 
sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o 
unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie 
cultural-istorică semnificativă din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.

4. Teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii 
umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 
ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.
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sat Balta, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 316
Cod: MH-II-m-B-10256
Localitate: sat Balta, comună Balta
Adresă: În cimitir
Datare: sec. XVIII
Categorie: Arhitectură

sat Balta, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 319
Cod: MH-II-a-B-10259
Localitate: sat Balta, comuna Balta
Adresă: nedelimitat
Datare: sec. XVIII – XIX
Categorie: Ansamblu - Urbanism, 
Arhitectură

BISERICA DE LEMN “SF. VOIEVOZI”

ANSAMBLU RURAL BALTA
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sat Balta, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 317
Cod: MH-II-m-B-10257

Localitate: sat Balta, com. Balta
Adresă: DJ 670, nr. 146/ 168
Datare: 1902
Categorie: Arhitectură

sat Balta, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 318
Cod: MH-II-m-B-10258
Localitate: sat Balta, comuna Balta
Adresă: DJ 670, nr. 203
Datare: 1910
Categorie: Arhitectură

CASA DE LEMN MARIA SITARU

RUINA CASEI DE LEMN ANETA ANIȚESCU



sat Costeşti, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 368
Cod: MH-II-a-B-10260
Localitate: sat Costeşti, com. Balta
Adresă: nedelimitat
Datare: sec. XIX 
Categorie: 
Ansamblu - Urbanism, Arhitectură

sat Costeşti, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 369
Cod: MH-II-m-A-10303
Localitate: sat Costeşti, comuna Balta
Adresă: 4, în centrul satului
Datare: 1835
Categorie: Arhitectură

BISERICA DE LEMN “SF. NICOLAE”

ANSAMBLU DE ARHITECTURĂ RURALĂ “COSTEȘTI”
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PLANUL SATULUI COSTEȘTI
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BISERICA DE LEMN “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

sat Prejna, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 453
Cod: MH-II-a-B-10384
Localitate: sat Prejna, com. Balta
Adresă: Zona de o parte şi de 

alta a drumului, de la ieşirea din 
sat până la intersecția cu drumul 
principal. spre com. Balta
Datare: sec. XIX
Categorie: Ansamblu - 
Urbanism, Arhitectură

ANSAMBLU DE ARHITECTURĂ RURALĂ

sat Prejna, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 454
Cod: MH-II-a-B-10384
Localitate: sat Prejna, comuna Balta
Adresă: 21, în centrul satului
Datare: 1808, ref. din zid 1859, 
catapeteasmă 1808
Categorie: Arhitectură

0 0,5 1 2 m RELEVEE MONUMENTE, AUGUST 2016

0 20 50 m

PLANUL SATULUI PREJNA
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sat Gornovița, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 398
Cod: MH-II-m-B-10334
Localitate: sat Gornovița, 

comuna Balta
Adresă: 103, în centrul satului
Datare: 1796-1799, ref. sec. 
XIX
Categorie: Arhitectură

sat Sfodea, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 479
Cod: MH-II-m-B-10385
Localitate: sat Sfodea, 

comuna Balta
Adresă: În centrul satului
Datare: 1853 – 1854
Categorie: Arhitectură

BISERICA DE LEMN “SF. ARHANGHELI”

BISERICA DE LEMN “SF. ŞTEFAN”



16

O ISTORIE A ORGANIZĂRII RURALE 
ÎN PODIȘUL MEHEDINȚI

Prezența unei întregi rețele antice de 
drumuri romane în zona Podișului Mehedinți 
conturează de-a lungul istoriei principalele 
trasee de legătură dintre orașul Drobeta-
Turnu Severin și Transilvania. „Foarte 
important se arată drumul ce pleacă de 
la Cerneți către Baia de Aramă, cu două 
variante: una trecând prin Marga și Balta, 
iar alta prin Bobaița și Bala.”1 Deși mărturiile 
arheologice din zonă atestă urme de 
locuire încă din perioada antică (așezarea 
arheologică din zona Peșterii Mari din Balta), 
primele atestări scrise despre așezările 
din acest spațiu geografic datează, însă, 
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. Avem 
de-a face, aşadar, cu sate străvechi, pomenite 
în primele documente ale Ţării Româneşti.”2

Formele de așezare rurală sunt marcate 
de existenţa satelor libere şi a celor 
aservite, predominând însă cele libere 
– aşa numitele sate moşneneşti3. „Însăşi 
memoria colectivităţii mai păstrează încă 
existenţa <curelelor> moşneneşti, formă de 
organizare juridică şi economică a trupului 
de moşie, reflectând însă şi structura socială 
a acestor comunităţi.”4  Astfel, 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”5. Trebuie 
atrasă atenţia asupra tendinţei generale 
de fortificare a construcţiilor destinate 
locuirii din acest spaţiu geografic, trăsătură 
generată de permanenta prezenţă 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 plai, conacele 
de deal şi toate locuinţele şi adăposturile 
întărite sau culele de toate felurile”6. 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 şi se încheie (...). 
Cele mai multe sunt făcute din gorun.”7 

Această grijă pentru materialitate se 
datorează formării unei reţele de sate din 
Podişul Mehedinţi, specializate în diverse 
meşteşuguri: „la Siseşti şi Noapteşa, olăritul, 
la Bobaiţa, dulgheritul, la Baia de Aramă, 
textile şi piese de port, la Simian, un vechi 
centru ceramic astăzi dispărut, împletituri de 
răchită, paie şi papură, iar la Obîrşia Cloşani 
şi, destul de recent, la Titerleşti, şindrila de 
brad, lucrată aproape numai din custură, 
pană şi mai; prin părţile Podeniului, Prejnei şi 
Costeştiului, locuitorii se ocupau cu obţinerea 
catranului, iar cei din Bobaiţa, Ponoarele, 
Dîlbociţa şi Cireşu, de pildă, se îndeletniceau 
cu arderea pietrelor de var”8.

ETAPE ȘI PERIODIZĂRI ALE 
REGLEMENTĂRILOR ADMINISTRATIVE 

În urma Păcii de la Passarovitz din 
anul 1718 se hotărăşte ca Oltenia – Kleine 
Wallachei - să ajungă sub stăpânirea 
Imperiului Habsburgic. Influenţa austriacă 
nu întârzie să apară; spaţiul oltenesc este şi 
el marcat, în urma ocupării, de tendinţele 
de cartografiere ale teritoriilor ocupate 
de Imperiul Habsburgic, dar şi de proiecte 
de fortificare ale unor aşezări şi mânăstiri 
importante ale Olteniei. 

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 

Irina Nemțeanu
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satului. Populaţia satelor locuia însă retrasă 
în păduri şi pe vârfurile dealurilor. Această 
etapă (1718 - 1739) marchează un prim 
moment în istoria organizării aşezărilor 
rurale din Mehedinţi. Nu se poate determina 
reuşita proiectului habsburgic de organizare 
a satelor în jurul unor vetre stabile, ţinând 
cont că o mare parte din populaţie nu ia în 
seamă hotărârile acestei administrații, trăind 
în continuare retrasă în munți, în așezările de 
conace de deal și pe plaiuri. Administrația 
a reușit, însă, modernizarea unor drumuri 
importante și corectarea traseelor locale pe 
anumite zone.

Odată cu Tratatul de la Belgrad din 
anul 1739, teritoriul Olteniei revine Ţării 
Româneşti. Începând cu a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, situaţia satelor devine 
una din preocupările domniei. Astfel, 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 abuzive.9

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 reorganizare ale satelor au generat şi 
intensificat, însă, relaţii conflictuale între 
boierimea locală, ţăranii clăcaşi, dar şi ţăranii 
moşneni. Regulamentul Organic reglementa 
relaţiile dintre boieri şi clăcaşi, scopul fiind 
organizarea aşezărilor săteşti pe baze 
moderne. „Proprietarii sunt obligați să dea 
clăcașilor lor terenuri pentru casă, curte și 
grădină pentru legume, toate pentru o anume 
parte a moșiei, indicată de el. Se întrevedea 
prin aceasta strîngerea tuturor caselor unui sat 
la un loc și așezarea lor la linie. Pe această cale 
era prevenită fuga sau strămutarea clăcașilor 
de pe o moșie pe alta, iar statornicirea lor, pe 
lîngă faptul că îngăduia o bună administrare a 
satului și perceperea cu ușurință a impozitelor, 
se spera să-i încurajeze pe locuitori să-și 
construiască gospodării ordonate.10” 

Administraţia românească hotărăşte 
ridicarea „caselor de sfat”, odată cu mişcările 
de organizare ale satelor. Pentru unele sate 
de munte, așezate pe văi înguste, se admitea, 
ca o excepție, scutirea aducerii caselor la 
linie, dar intervenea obligaţia de construire 
a caselor de sfat lângă bisericile existente. 
Astfel, se anticipa crearea unui nucleu în jurul 
căruia să se constituite centrele așezărilor; 
„(...) în Mehedinți, județ cu relief dintre cele 
mai diferite, alinierea durează până în 1836, 
și nu este realizată pentru toate satele”11. 
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.

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. „Aceste 
regulamente şi reglementări apărute ulterior, 
ca şi prevederile aplicării Legii rurale de la 
1864 vin să dea o fizionomie cu totul nouă 
teritoriului, prin preocupările de sistematizare 
şi de ordonare unitară a aşezărilor săteşti, a 
târgurilor şi a oraşelor.”12 

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 legi, menite să „imprime o 
fizionomie modernă satului românesc”.13 
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. 

Influenţa legilor sanitare asupra regulilor 
de organizare ale aşezărilor rurale şi asupra 
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adaptării locuinţelor la noile standarde, 
nu întârzie să apară. Prin „Legea pentru 
organizarea serviciului sanitar” din anul 
1874, prefecţii de judeţe, cu avizul consiliilor 
de igienă publică, sunt împuterniciţi să 
ordone executarea măsurilor de îndreptare 
a locuinţelor insalubre 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.).

Această perioadă este marcată de o 
atentă aplicare a noilor reglementări ce 
priveau satul românesc la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 
„Legea pentru regularea proprietăţii rurale” 
din anul 1864 cuprindea un întreg capitol 
referitor la vatra satului. Ulterior, prin 
„Regulamentul pentru alinierea satelor și 
pentru construirea locuințelor țărănești” din 
anul 1894 se impunea ca toate casele sătești 
să se facă după modelurile tip elaborate de 
Ministerul de Interne.

Modernizarea satului a însemnat 
însă, nu numai organizarea planimetrică 
a aşezării şi igienizarea locuinţei, ci a 
impus şi introducerea unor noi funcţiuni 
administrative, bazate pe introducerea unor 
proiecte tip, adaptate local, pentru spitale, 
prefecturi, primării, şcoli etc. Cu toate acestea, 
„Trăsăturile locale de străveche tradiţie 
continuă să se manifeste prin procedeele de 
a construi prin rezolvarea într-un anume fel 
a formelor de plan sau prin elementele de 
plastică arhitecturală de faţadă cu decorul 
de crestături şi făţuirea materialului. Aşa 
cum am arătat, tradiţii medievale ale artei 
de a construi recunoaştem şi în ce priveşte 
realizarea instalaţiilor de tehnică populară, a 
morilor îndeosebi.”14 

Evoluția politică și legislativă ulterioară 
are un puternic impact asupra peisajului 

1. Andrei PĂNOIU, Arhitectură şi sistematizare rurală în 
judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.17.

2. Paul 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.

3. Moşnenii sunt oameni liberi, deţinători de întinderi de 
pământ în devălmăşie (în comun, în cadrul unei familii 
întinse) care-şi organizează lucrările împărţind pământul 
în fiecare an între membrii ei.

4. Paul PETRESCU et. al., op. cit., pp. 6-7.

5. Ibidem, p. 9.

6. Andrei PĂNOIU, op. cit., p. 210.

7. Ion IONESCU DE LA BRAD, Agricultura română în judeţul 
Mehedinţi, Bucureşti: Imprimeria Statului, 1868, p. 151.

8. Paul 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, p. 9.
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cultural al Podişului Mehedinți. Succesiunea 
influențelor administrative din perioada 
cuprinsă între secolele XVIII - XX (austriacă, 
românească şi modenizarea statului naţional) 
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 – şi modernizarea, 
în genere, a imaginii satului. Ţinând cont 
şi de principiile de fond organizatoric al 
„curelelor moşneneşti“ din teritoriu, 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“.15
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IMAGINI SOCIALE DIN COMUNA BALTA
Andrei Mihail

Comuna Balta cunoaște în ultimii ani un 
puternic proces de îmbătrânire a populației 
care afectează fiecare sat component. 
Conform Recensământului din 2011, din 
1120 de locuitori ai comunei, 179 au vârste 
cuprinse între 0 și 19 ani, 127 între 20 și 34 
de ani, 227 între 35 și 54 de ani, 384 între 
55 și 74 de ani, iar 203 localnici au peste 
75 de ani. Situația demografică a localității 
este relevantă în contextul unor transformări 
sociale profunde pe care evoluția structurii 
de vârstă a populației le produce la nivelul 
activităților, practicilor și relațiilor sociale 
din interiorul comunităților. Îmbătrânirea 
populației este cauzată de plecarea din 
localitate a tinerilor care și-au găsit locuri 
de muncă în alte orașe din țară sau din 
străinătate. 

Există două etape ale părăsirii localității, 
fiecare având propriile caractersitici și ”efecte 
secundare” asupra realităților comunei Balta, 
așa cum reiese din cercetarea sociologică 
făcută în timpul Școlii de Vară. Primul val 
migrațional a început la jumătatea anilor '60, 
odată cu deschiderea minelor de la Motru și 
Baia de Aramă și a industrializării municipiului 
Drobeta-Turnu Severin. În acei ani populația 
activă a comunei și-a găsit loc de muncă 
în minerit și în industriile nou-deschise în 
capitala județului. Totuși, migrația din acea 
etapă nu a avut un caracter definitiv în sensul 
în care minerii din localitățile învecinate 
comunei Balta se întorceau în localitatea de 
reședință după terminarea programului de 
lucru, iar angajații din Drobeta-Turnu Severin, 
deși au primit din partea statului locuințe 
în oraș, își petreceau în continuare sfârșitul 
de săptămână sau vacanțele în comună. 
Fenomenul a făcut ca impactul social 
asupra localității să fie mai temperat decât 
cel produs de migrația din perioada anilor 
2000. Oprirea angajărilor în industria minieră 
și dezindustrializarea masivă cunoscută de 

județ au produs o lipsă puternică de locuri 
de muncă pentru toți locuitorii comunei; 
din acest motiv, un procent semnificativ 
al populației active a plecat din localitate. 
Conform persoanelor cu care am stat de 
vorbă, pare că Italia și Spania sunt țările alese 
cu precădere de către bălteni în căutarea 
unui nivel de viață mai ridicat. Contactul 
celor plecați în străinătate cu localitata de 
origine este mult mai limitat decât în cazul 
părinților plecați la oraș. Noii migranți revin 
acasă pentru perioade scurte în timpul verii 
sau, mai rar, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Pentru copiii lor, comuna Balta devine un loc 
străin în care își petrec cel mult vacanțele, 
”acasă” fiind reprezentat de localitățile în 
care părinții muncesc; acolo fac școală, 
acolo își construiesc cercurile de prieteni și, 
probabil, cei mai mulți dintre ei vor rămâne 
acolo la maturitate. În comuna Balta, la fel 
ca în alte localități ale județului, au rămas de 
obicei persoanele în vârstă, numărul tinerilor 
reducându-se simțitor în ultimii 15 ani. 
Procesul este simțit de locuitori; discursurile 
lor menționează invariabil riscul depopulării 
comunei care, în timp, ar duce la dispariția 
acesteia. Preotul din Costești a menționat cu 
ocazia unei discuții că dacă (situația) nu ia 
nicio întorsătură, satul va dispărea în 20 de 
ani. O locuitoare din satul Prejna confirmă 
temerile preotului din Costești; și ea pune 
dispariția potențială a satului pe seama 
exodului masiv către alte țări. De aici pleacă 
vii și se întorc morți, observă doamna în 
vârstă ai căror copii lucrează, și ei, în Italia. Am 
observat că, pentru multe dintre persoanele 
cu care am stat de vorbă, în general oameni 
în vârstă, îmbătrânirea satului a produs o 
blazare în relație cu potențialul ”salvării” 
localităților; cei mai mulți dintre ei nu cred că 
există soluții pentru revitalizarea obiceiurilor, 
practicilor, activităților sau clădirilor din zonă.

Impactul migrației masive este resimțit la 
nivelul discursurilor locale în ceea ce privește 



20

starea caselor, a activităților economice 
și a altor practici caractersitice localității 
care se pierd odată cu ”dispariția” tinerilor 
din comună. Patrimoniul locuit este într-o 
continuă stare de degradare, fenomen 
care se observă cu ușurință de la prima 
vizită în localitate. Există puține clădiri noi 
în contextul migrației populației, motiv 
pentru care localnicii cu o situație materială 
acceptabilă au preferat să intervină pe casele 
deja existente. Există, astfel, două cauze 
distincte care transformă sau degradează 
clădirile vechi ale comunei. Una este legată 
de intervențiile locale care au scopul de 
a moderniza și crește calitatea locuirii 
prin folosirea unor materiale moderne. 
Intervențiile sunt realizate preponderent 
de persoanele care au lucrat în industria 
minieră care beneficiază de pensii peste 
media din România. Materialele noi sunt 
preferate celor tradiționale, fiind folosite 
atât datorită calităților percepute cât și 
din dorința de aliniere la un stil modern 
de construire, influențat de multe ori de 
zona urbană. Folosirea noilor materiale 
a produs ”pierderea” unor meșteșuguri și 
forme de cunoaștere locală a construirii 
și a tehnicilor de construcție. Meșteri în 
lemn sau constructori locali erau formați în 
comunitate, cu ajutorul altor localnici și a 
atelierelor organizate de școală; în prezent 
cei care păstrează meseriile sunt în vârstă 

și lucrează rar în lipsa adaptării la noile 
materiale de construcții populare. Am cules 
nenumărate povești care descriu practicile 
locale de construire folosite în trecut, aproape 
dispărute în prezent. Una dintre cele mai 
interesante este povestea varului care a 
fost înlocuit de materiale cumpărate din 
magazinele de construcții. Pentru a avea var...

Se cumpăra var nestins, se stingea 
cu apă, se lăsa să se răcească și se 
făcea pasta. Ăla e cel mai bun var: 
pasta. Înainte veneau țigani, căruțași, 
comercianți care aduceau var nestins. 
Acum se aduc bulgări care se cumpără 
de la magazin. Varul bun trebuie să fie 
în stare gelatinoasă, ca o marmeladă. 
Se pune în celofan, se fac un fel de 
poduri de lemn și acolo stă ani buni. 
Îți iei când ai nevoie. Se folosea piatră, 
var și nisip. Cu asta se legau pietrele. 
– localnic Balta

Degradarea locuințelor este produsă și de 
lipsa de interes în legătură cu casele părintești 
a moștenitorilor plecați din țară, în contextul 
decesului proprietarilor. Fenomenul a dus la 
părăsirea și degradarea mai multor locuințe 
care, în contextul lipsei cererii, nu își găsesc 
noi proprietari care să le locuiască. Pe de altă 
parte, migrația a produs și degradarea sau 
dispariția altor clădiri din comună. Unele 
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dintre ele se leagă de meseriile practicate 
în trecut. Unul dinte cei cu care am vorbit 
ne-a menționat morile de apă folosite în 
trecut pentru măcinarea făinii; acestea au 
fost înlocuite treptat de utilaje acționate de 
cazane cu abur care au fost folosite până la 
dispariția cultivării grâului și a producerii 
locale a făinei. În prezent nu mai există mori 
funcționale, iar făina este cumpărată din 
comerț. Alte clădiri menționate de localnicii 
sunt școlile care existau în fiecare sat. Pe 
fondul importantei scăderi a numărului de 
copii acestea au fost închise treptat; toți 
elevii comunei învață în singura școală din 
reședința de comună. Acum copiii s-au 
dus după părinți, în străinătate, spune 
un fost învățător din comună. Un caz 
asemănător este cel al căminelor culturale 
din care au dispărut complet evenimentele 
culturale organizate înainte de 1989, la care 
participau grupuri variate de locuitori ai 
comunei. În contextul plecării unui număr 
important de locuitori interesul pentru 
folosirea căminelor culturale s-a redus 
strict la organizarea nunților, botezurilor și 
înmormântărilor. Primele sunt concentrate 
în august, atunci când mulți dintre migranți 
își petrec concediul ”acasă”. 

Persoanele în vârstă ne-au povestit 
nostalgic și de sărbătorile care, în trecut, 
întăreau relațiile dintre membri comunității. 
Cel mai des menționate au fost Număratul 
Oilor, Nedeia Satului sau horele duminicale. 
Număratul Oilor avea o însemnătate 
foarte puternică în viața localitiății în 
care creșterea animalelor reprezenta o 
activitate economică importantă care 
completa veniturile obținute de la locul de 
muncă. Majoritatea gospodăriilor dețineau 
mai multe zeci de oi, turmele care plecau 
la finalul primăverii pe dealurile din jur 
adunând mai multe mii de oi. Număratul 
Oilor stabilea cantitatea de produse pe 
care proprietarii animalelor urmau să 
o primească peste vară, dar avea și o 
dimensiune comunitară importantă.

Localnicii  mai bătrâni își  amintesc 
evenimentul care se întâmpla în fiecare 
primăvară:

În prima duminică din luna mai 
se obișnuia număratul oilor. Fiecare 
familie avea oi, unii mai multe, 
alții mai putine (de la 1-100 oi). Se 
scoteau vineri seară la stână, iar 
sâmbătă mergea tot satul cu plocon. 
Proprietarii stăteau pe un scaun, 
mulgeau oile, apoi puneau laptele 
pe un cântar și se dădea strigarea 
cu cine a făcut cele mai multe ocale 
(1.2 litri). Această cantitate se numea 
,,bagimare”. După care se întindeau 
mese, se tămâia masa de către preot. 
Sâmbătă seara se adunau acasă, iar 
a doua zi, duminică, se aduna toată 
lumea la ,,baciul ăl mare”, iar noaptea 
se petrecea. 

Evenimentul tinde să dispară în prezent în 
contextul în care la ora actuală mai sunt doar 
12 familii care mai cresc oi; prin comparație, 
pe vremea lui Ceaușescu erau 3000 de oi, față 
de cele 140 din zilele noastre.

Nedeia satului se transformă și ea în 
ultima perioadă. Unul dintre bătrânii își 
aduce aminte de horele care animau comuna 
în trecut. Peștera de lângă Sfodea... acolo se 
strâng tinerii a doua zi după Sfântul Ilie, de 
Nedeia satului. De mult se făcea hora, era 
frumos, acum nu mai e la fel. Acum merg, fac 
grătare și dinalea. De mult era hora, jucau 
acolo; acuma nu s-a mai păstrat așa.

În aceste condiții, majoritatea locuitorilor 
cu care am vorbit cred că activitățile sau 
evenimentele definitorii pentru comunitate 
în trecut vor dispărea treptat, în lipsa unor 
noi generații care să le păstreze. Pierderea 
ar echivala cu destructurarea și dispariția 
comunităților pe care le închegau și a 
relațiilor economice și individuale pe care 
le construiau. 



22

IDENTIFICAREA SPECIFICULUI LOCAL.
STUDIU TIPOLOGIC

LOCUIREA RURALĂ ÎN COMUNA BALTA, 
JUDEȚUL MEHEDINȚI

Mutațiile actuale1 ale locuirii din mediul 
rural, marcate de permanenta dorință de 
modernizare și de aliniere la standardele 
de locuire contemporane - determinate de 
dorința de asigurare a unui confort sporit, 
de evoluția materialelor de serie (!) și de 
facilitatea procurării lor -, ilustrează lipsa 
de conștientizare a comunităților locale în 
ceea ce privește potențialul de valorificare 
și de dezvoltare al peisajului cultural rural, 
perceput în ansamblul său.

Analiza locuirii rurale2 - din punct de 
vedere antropologic și arhitectural - a satului 
din Podișul Mehedinți reprezintă o modalitate 
de a înțelege valoarea și patrimoniul unei 
așezări urbane în totalitatea sa: prin “(...) 
comunităţile locale creatoare de identităţi 
compatibile şi cu minim de posibilităţi 
de dezvoltare ale unor tensiuni sociale de 
regulă, satul şi <cartierele> lui. (…) Cartierul, 
ca deschizător de perspective (…), a fost supus 
studiului şi a incitat la ameliorarea unor 
concepte cheie ale etnologiei contemporane, 
cum ar fi cele de: identitate, patrimonialitate, 
structură, local.”3 Acest întreg cadru de relații 
sociale, transpuse, de fapt, în organizarea 
spațială și arhitecturală a satului, reprezintă 
o cheie de a înțelege organismul din care 
fac parte diversele tipologii arhitecturale de 

construire (biserici, locuințe, conace etc.), 
valoroase, de fapt, datorită frecvenței lor în 
teritoriu. 

Modalitatea de abordare a întregii 
problematici se reduce, în primul rând, la o 
înțelegere și acceptare a comunităților locale 
ale caracteristicilor care formează specificul 
local al locuirii rurale. Studiul se va referi în 
cele ce urmează la situația comunei Balta 
(satele Balta, Prejna, Costești, Gornovița, 
Sfodea) – zonă delimitată pentru evidențierea 
unor tipologii de locuire rurală.

TOPOGRAFIA AȘEZĂRILOR

Ţinând cont de principiile de fond 
organizatoric al „curelelor moşneneşti“ din 
teritoriu și de tendințele de regrupare ale 
așezărilor dispersate pe dealuri către noi 
nuclee, așezarea rurală a comunei Balta (satele 
Balta, Prejna, Costești, Gornovița) este dispusă 
de-a lungul unei văi, bine delimitate topografic, 
traseul drumului principal fiind dispus 
paralel  firului de apă al satului. O excepție 
o reprezintă satul Sfodea, împărțit în două 
grupări de locuire: una dispusă de-a lungul 
văii și alta dispusă de-a lungul culmii dealului 
din apropiere. O altă trăsătură caracteristică 
acestor sate este dezvoltarea unor “cuiburi” 
de gospodării – în fapt, construcțiile cele 
mai vechi ale satelor se află în aceste zone – 
dezvoltate pe versanții dealurilor laterale ale 
satului (dispuse de-a lungul drumului principal 
al satului și al firului de apă).

Irina Nemțeanu

STÂNGA: Perspectivă asupra așezării rurale Balta
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STUDIU TIPOLOGIC AL 
BISERICILOR DE LEMN

Morfologia așezărilor rurale din 
teritoriu poate fi explicată prin raportarea 
construcțiilor la drumul principal și la 
firul de apă, ambele dispuse în lungul văii 
delimitate topografic de versanții dealurilor. 
Poziția bisericii în satele comunei Balta 
este una tipică. 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 sunt poziționate “în cimitir”, 
excepție făcând doar Biserica “Sf. Nicolae” din 
satul Costești, comuna Balta.

Planul bisericilor din comuna Balta este 
dreptunghiular, iar absida altarului este 
teșită în formă poligonală (de la două până 
la șase laturi). Bisericile prezintă succesiunea 
specifică pronaos – naos – altar (bisericile de 
lemn din satele Balta, Prejna și Gornovița), 
iar în anumite cazuri se adaugă un pridvor 
deschis în fața pronaosului (bisericile de lemn 
din Costești și din Sfodea). 

Elevația acestor construcții prezintă 
variații. Bisericile fără turlă indică un raport 
geometric 1:2 dintre înălțimea părții 
inferioare a închiderii verticale a fațadei și 

înălțimea acoperișului (bisericile de lemn 
din satele Balta, Costești și Gornovița), iar cele 
cu turlă, influențate probabil de arhitectura 
din Banat, respectă raportul geometric 1:2,5 
dintre înălțimea părții inferioare a închiderii 
verticale și înălțimea acoperișului și a turlei 
(bisericile de lemn din satele Prejna și Sfodea). 

În secolul al XIX-lea, multe din vechile 
biserici de lemn vor rămâne cu funcţiunea 
de capelă de cimitir, fiind înlocuite de biserici 
mai mari de zid, mult mai încăpătoare 
(cazul satului Balta). Biserica din Prejna 
reprezintă o excepție: biserica nouă de zid se 
construiește peste volumul vechii biserici de 
lemn, incluzând câteva din elementele sale 
(catapeteasma și închiderea care delimitează 
pronaosul de naos).

LOCUIREA VERNACULARĂ
Poziția locuinței în raport cu drumul 

principal variază în funcție de vechimea 
construcției și a ansamblului de locuire în 
care se încadrează. Dispunerea 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  (d.e. locuințele construite de meșteri 
italieni în satul Balta).
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O întreagă varietate de tipologii 
arhitecturale compun rețeaua de locuințe 
ale comunei Balta:

CASA JOASĂ: Acest tip de locuire 
reprezintă locuinţă cea mai comună a 
zonei. Din această categorie fac parte toate 
locuințele cu un singur nivel de locuire, 
inclusiv cele care, datorită adaptării la teren, 
determină înălţarea soclului de piatră și 
adăpostesc pivniţa. Au fost înregistrate trei 
subcategorii: casa joasă fără prispă; casa 
joasă cu prispă parţială; casa joasă cu prispă 
de-a lungul întregii faţade principale.

CASA ÎNALTĂ: Acest tip de locuire este 
mai rară şi mai târzie, din punct de vedere 
cronologic. Au fost înregistrate două 
subcategorii: casa înaltă cu prispă parţială; 
casa înaltă cu prispă de-a lungul întregii 
faţade.

CONACUL DE PLAI: Veche tipologie de 
locuire, specifică așezărilor permanente, 
răsfirate, din zonele de deal. Ansamblul este 
format dintr-o gospodărie care formează o 
incintă din zidărie de piatră, cu locuință și 
adăpost pentru animale. “Unele din aceste 
aşezări de conace se transformă cu timpul 
în sate, în orice caz ele constituind un fel de 
dublet al gospodăriilor din sate, între cele 
două nivele de aşezare fiind o permanentă 
pendulare.”4 O mare parte din locuințele și 

gospodăriile din satele Costești și Prejna se 
înscriu în această tipologie.

E L E M E N T E  D E  M O R F O L O G I E 
ARHITECTURALĂ: Tipologiile de locuire 
enumerate își pot îmbogăți volumetria 
prin prezența foișorului. În comuna Balta, 
elementul apare aproape în exclusivitate 
la casele înalte, cu două etaje. Tipic acestei 
zone trebuie considerată amplasarea coșului 
în planul fațadei principale a locuinței. Această 
caracteristică este determinată de poziția 
centrală a vetrii focului în planimetria locuinței.

TEHNICI CONSTRUCTIVE

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, sub formă de blocuri neregulate 
și cu puțin mortar pe bază de lut, utilizată 
la soclurile caselor, la conacele de plai și la 
porți). La Prejna și 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 
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Balta: acoperirea învelitorii de șiță degradate 
cu tablă fălțuită - o formă de protejare a 
spațiului interior, pragmatică și datorată 
sărăciei din zonă. Spre sfârșitul secolului 
al XIX-lea, odată cu influențele asupra 
principiilor sanitare moderne, se încearcă 
o modernizare a imaginii satului prin 
regulamente5 : schimbarea învelitorilor din 
șiță ale locuințelor așezărilor rurale. 

ALTE CONSTRUCȚII SPECIFICE 
LOCUIRII RURALE

Adăposturile de animale reprezintă o 
adevărată tipologie constructivă, specifică 
locuirii din Podișul Mehedinți. Palanca, un 
adăpost pentu animale, anexat perimetrului 
unui conac de plai sau al unei locuințe, 
înfățișează o construcție acoperită în două 
pante. Acest tip de adăpost preia denumirea 
de „conac de deal”, termen care poate crea 
confuzie cu tipologia de locuire cu incintă a 
conacului de plai. Acest tip de construcție 
încă mai face parte din peisajul cultural al 
comunei Balta.

Prezența morilor de apă ilustrează o 
tendință de valorificare a cursurilor de apă. 
„Însemnările de pe planurile cartografice 

demonstrează că la vremea aceea exista o 
adevărată ştiinţă a canalizării şi aducţiunii 
apelor, cu scocuri care traversau de mai 
multe ori firul denivelat al văii, realizându-se 
totdeauna cu uşurinţă căderile cerute.”6 
Din întreaga rețea de mori care se găsea pe 
teritoriul comunei Balta, astăzi se păstrează 
numai câteva exemplare (d.e. cele două mori 
dispuse la cele două intrări în satul Costești).

Printre alte construcții care îmbogățeau 
peisajul cultural al comunei Balta se numără 
troițele7 și fântânile.

TENDINȚELE DE MODERNIZARE 
ALE AȘEZĂRILOR RURALE - 
REGLEMENTAREA PROGRAMELOR 
ARHITECTURALE NOI

Modernizarea satului a însemnat însă, nu 
numai organizarea planimetrică a aşezării şi 
igienizarea locuinţei, ci a impus şi introducerea 
unor noi funcţiuni administrative, bazate pe 
introducerea unor proiecte tip, adaptate 
arhitecturii locale, pentru spitale (Spitalul din 
satul Balta, construit la ordinul lui Carol I în anul 
1906, de meșteri italieni8), „case de sfat” (satele 
Prejna, Costești), şcoli (satele Balta, Prejna, 
Costești) și cămine culturale (sat Costești) etc.

1. 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. Perspectivele satului Costești, comuna 
Balta – așezare rurală cu un peisaj cultural extrem de 
valoros – sunt pesimiste: majoritatea celor 143 de locuitori 
rămași consideră dispariția așezării în cca. 20 de ani. 

2. Ana Maria Zahariade consideră cadrul în care putem 
înțelege locuința, aceasta cuprinzând, de fapt, două 
aspecte complementare: locuința în sine și relația 
locuinței cu mediul înconjurător. Cel de-al doilea aspect 
surpinde „relațiile complexe pe care locuința le întreține cu 
organismul [rural], de la cele funcționale, la cele formale, 
(...) la cele imediate, de vecinătate. Cele două domenii 
funcționează într-o strânsă interdependență funcțională 
și formală, articulându-se într-o o zonă de intersecție - 
<vecinătatea imediată>.”

3. Paul DROGEANU, Cartierul – vedetă a etnologiei urbane, 
în https://www.scribd.com/doc/313578410/C7-5-Cartier-

Drogeanu-doc (accesat 1 octombrie 2016).

4. Paul 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, p. 23.

5. 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, adaptate la arhitectura specifică 
fiecărei zone.

6. Andrei PĂNOIU, Arhitectură şi sistematizare rurală în 
judeţul Mehedinţi, Bucureşti: Ed. MNIR, 1983, p.194.

7. Troiţele erau construite pe partea dinspre răsărit a 
drumurilor, cu spatele la soare, pentru ca oamenii care 
se închină să fie mereu cu faţa către răsărit. Hotarele, ca şi 
răscrucile, erau considerate locuri periculoase, de aceea 
trebuiau purificate şi apărate.

8. Conform surselor locale.
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Casă joasă , sat Balta(linia „oprițească”)

Case înalte, sat Balta

Conac de plai , sat Costești

Case joase, sat Costești
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Tehnici constructive, comuna Balta

Programe arhitecturale noi: spital, sat Balta

Elemente morfologice: foișorul și  coșul din 
planul fațadei principale

Alte construcții 
specifice locuirii rurale: 

fântână, moară, palancă, 
troiță
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VALORI DE PATRIMONIU NATURAL

Cadrul natural unic, determinat de modul 
special de formare al Podișului Mehedinți 
(împreună cu regimul climatic și compoziția 
solurilor), conturează o zonă cu o varietate de 
formațiuni și fenomene carstice și naturale, ce 
adapostește mai multe tipuri de ecosisteme 
și specii rar întalnite pe teritoriul țării noastre. 
Toți acești factori au determinat instituirea 
unor zone de protecție a diferitelor valori 
de patrimoniu natural de interes național, 
european și, pe alocuri, mondial (zone care, 
de multe ori, se suprapun), regăsite și pe 
teritoriul zonei studiate. 

Peşterile Sfodea şi Balta sunt elemente 
carstice de patrimoniu natural, importante 
din punct de vedere al morfologiei şi 
hidrografiei lor.  Prin PUG1 se prevede 
dezvoltarea, în regim de urgență, a unor 
strategii de promovare si organizare a 
activității turistice de tip speologic, ca formă 
prioritară de turism în zonă.

Peștera din Balta este una complexă,cu 
trei intrări, ce formează o sală mare în zona 
intrării principale, din care pornesc două 

galerii, aproape paralele, dezvoltate, în cea 
mai mare parte pe diacleze. Acestea continuă 
spre nord, pe o lungime de 600 m, fiecare 
cuprinzând sectoare fosile, subfosile și active.  
Între cele două galerii există şi o galerie de 
legătură, numită şi Peştera Mică de la Balta. 
O mare parte din formațiunile stalactitice 
din zona intrării principale au fost exploatate 
pentru construcția spitalului din Balta. Anual, 
sala mare a peșterii adăpostește un concert 
de muzică clasică, organizat de Primăria din 
Balta, în colaborare cu Consiliul Județean 
Mehedinți și cu Liceul de Artă «I. Ștefan 
Paulian» din Severin.

Deschiderea peşterii Sfodea se află la nord 
de localitatea cu același nume, în masivul 
Boldul Izvorului. Se dezvoltă pe un sistem de 
diaclaze orientate est-vest, înguste şi înalte, 
desfășurate pe un singur etaj, pe o lungime de 
700 m. După intrarea joasă urmează o galerie 
cu înălţimi de 1-3m şi o podea acoperită cu 
pietriş şi nisip, care se continuă cu o sală mai 
complexă, cu doi stâlpi de calcar de 3 m 
înalțime. În porţiunea finală, galeria devine 
activă şi se poate auzi zgomotul amplificat al 
unei cascade de 3m înălţime, terminându-se 
într-un lac de sifon impenetrabil.

IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU
Alexandra Anastasiu

Peştera Balta. Sursă: Plan Urbanistic 
General al comunei Balta, 2008
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1. Plan Urbanistic General al comunei Balta, întocmit în 
2008.

2. Arii protejate de interes național ce corespund categoriei 
a IV-a IUCN - rezervație naturală de tip geologic, botanic 
și peisagistic. 

3. Ibidem.

4. Declarata arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 
2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.142 din 
12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejat).

Cornetele sunt altă formă de relief 
reprezentativ pentru Podișul Mehedinți. 
Rezervația naturală Cornetul Bălții2 se 
constituie pentru protecția ecosistemelor 
de tip submediteranean, cu elemente de 
floră și faună endemice zonei. Se dezvoltă 
în sudul localității Balta, cuprinzând o parte 
din localitate în zona de protecție. Rezervația 
naturală Cornetul Babelor și Cerboanei3 este 
situată la o altitudine de 771 m și se dezvoltă 
pe o suprafață de 40 hectare și reprezintă o 
zonă de protecție pentru ecosisteme de tip 
submediteranean, cu floră și faună specifice 
Podișului Mehedințean.

Rezervația naturală Pereții calcaroși de la 
Izvoarele Coșuștei  se întinde pe o suprafață 
de 60 hectare și reprezintă o zonă naturală în 
Munții Mehedinți, aflată între masivele Ciolanu 
și Pietrele Albe, în a cărei areal își au obârșia 
izvoarele Coșuștei. Rezervația naturală, de 
interes geologic, floristic și faunistic, prezintă 
un relief cu abrupturi calcaroase, văii, cheiuri, 
doline, păduri și pajiști.

Rezervația naturală Cheile Coșuștei4 se 
întinde pe o suprafață de 50 hectare, și este 
produsă de trecerea râului Coșuștea printr-o 
zonă calcaroasă, din vremea Jurasicului, 
aflată în drumul său catre  punctul de 
vărsare în râul Motru, îmbogățind relieful 
zonei cu formațiuni carstice variate ( peșteri, 
grohotișuri, abrupturi stâncoase  doline, 

lapiezuri și văi), populate cu elemente de floră 
și faună specifice Podișului Mehedințean.

Aria naturală Valea Ţâşnei se află în pe 
teritoriul adminisrativ al comunei Balta, pe 
limita teritorială de graniță cu județul Caraș-
Severin, în partea vestică a satului Costești. 
Este inclusă în Parcul Național Domogled - 
Valea Cernei, și se suprapune sitului Natura 
2000 - Domogled - Valea Cerne,întinzându-se 
pe o suprafață de 160 ha . Este străbătută 
de apele pârâului Țăsna, un afluent de 
stânga al Cernei. Reprezintă o zonă de chei 
săpate în calcare jurasice de către apele 
râului Țesna, formând abrupturi stâncoase, 
grohotișuri, peșteri, doline, lapiezuri și văi. 
Valea Ţâşnei era zona de delimitare între Țara 
Românească și Austro-Ungaria, un element 
de cadru natural care este încă neafectat de 
trecerea timpului și a oamenilor.

Sursă: https://protectedplanet.net/cornetul-baltii-nature-reserve
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VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT
Stabilirea fondului construit valoros 

s-a realizat prin conturarea unor criterii 
de evaluare ale construcțiilor existente, 
bazate pe vechimea clădirilor, încadrarea 
în tipologiile arhitecturale (vezi cap. 
Identificarea specificului local) și integritatea 
ansamblurilor gospodărești vernaculare1. 
Apartenența la un ansamblu de arhitectură 
vernaculară - prezența grupată a mai multor 
gospodării vernaculare conservate - a 
constituit un mijloc  principal de evaluare a 
fondului construit valoros și de departajare 
a construcțiilor mai puțin valoroase de pe 
teritoriul său. 

Pe teritoriul comunei Balta, regăsim trei 
ansambluri de arhitectură vernaculară – 
monumente istorice, nedefinite teritorial: 
Ansamblul rural Balta, Ansamblul de 
arhitectură rurală „Costești” și Ansamblul 
de arhitectură rurală Prejna. În lipsa unei 
delimitări clare administrative a teritoriului 
protejat în Lista Monumentelor Istorice, 
pe parcursul activității de cercetare, am 
considerat limita intravilanului existent 
ca fiind limita așezărilor – monument 
istoric. Activitatea de cercetare a presupus 
determinarea semnificației culturale și 
identificarea valorilor de patrimoniu, în cadrul 
acestor limite.

Asemănările dintre cele trei așezări rurale 
pot determina definirea a două tipuri de 
subzone valoroase: fondul construit în relație 
cu strada principală a satului și „cuiburile” de 
gospodării – în fapt, zonele cu construcțiile 
cele mai vechi ale satelor - dezvoltate pe 
versanții dealurilor laterale ansamblului rural. 
În afara monumentelor istorice clasate în Lista 
monumentelor istorice din aceste trei sate, a 
fost reperat un fond construit care se încadrează 
în tipologiile arhitecturale specifice comunei 
Balta (vezi cap. Identificarea specificului local) 
și peisajului cultural al Podișului Mehedinți 
– subansambluri/ construcții care păstrează 
imaginea originară, integritatea imaginii satului 
istoric și a evoluției lui.  

Subansamblu valoros: linia „oprițească”, sat Balta
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Satul Balta – reședința de comună - este 
nucleul care adună administrativ și cultural 
cele trei sate studiate din cadrul comunei 
Balta. Este, de asemenea, satul cu cele mai 
multe monumente istorice clasate (deși 
două dintre acestea nu mai există), alături 
de care au mai fost identificate subzone/ 
subansambluri valoroase reprezentative 
pentru imaginea satului Balta.  Este vorba 
de fostele curele moșnenești (d.e. mahalaua 
– „linia oprițească”, „linia anițească”) cu 
tipologiile de locuire ale caselor joase și 
ansamblul de locuire format din case înalte 
(tipologie mai nouă de casă, de secol al XIX-lea), 
dispuse perpendicular sau paralel drumului. 
Prezența coșului în planul fațadei principală 
a locuințelor este, din păcate, un element 
morfologic pe cale de dispariție în comuna 
Balta, datorită seriei de regulamente care 
influențează imaginea satului și a înlocuirii 
învelitorilor de șiță cu cele țiglă ceramică.  
În satul Balta se regăsește, la ora actuală, 
o singură locuință, autentică din punct de 
vedere al tipologiei arhitecturale și în care 
prezența coșului este vizibilă (poziționată pe 
„linia oprițească”). Printre alte subansambluri 
valoroase se numără spitalul din Balta și 
biserica și ansamblul de locuințe construite 
de meșteri italieni la începutul secolului al 
XIX-lea. Ansamblul satului Balta este valoros 
și datorită bogației fondului construit de secol 
al XIX-lea, construit pe baza reglementărilor de 
modernizare ale satului, care formează urmele 
unei adevărată rețele de noi funcțiuni: școala, 
primăria și fostul cinematograf demolat. Este 
notată, de asemenea, prezența unei troițe 
(monument comemorativ), la intrarea în sat, 
în apropierea spitalului. Subansamblu valoros: ansamblul de locuințe și biserica 

construite de meșteri italieni, sat Balta

Subansamblu valoros : spital, sat Balta
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Satul Costești deține singurul monument 
istoric (grupă A) de interes național din 
comuna Balta: Biserica de lemn „Sf. 
Nicolae”.  Subzonele/ subansambluri 
valoroase reperate în teritoriu sunt fostele 
curele moșnenești și tipologiile de locuire 
ale satului. O caracteristică deosebită 
este influența conacului de plai asupra 
conformării gospodăriei din satul Costești, 
grupată în interiorul unui zid de incintă 
din piatră. Grupările de conace de plai, 
depărtate de drumul principal, reprezintă 
niște subansambluri cu valoare arhitecturală 
și istorică. Ansamblul satului Costești este 
valoros și datorită prezenței a două mori de 
apă la cele două intrări în sat – martori ai unei 
întregi rețele de aducere a apei din zonă.

Subansamblu valoros: conace de plai, sat Costești

Subansamblu valoros: două mori de la intrările 
în satul Costești

Subansamblu valoros: curea „moșnenească”, 
sat Costești
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Satul Prejna, fostă reședință de comună, 
își câștigă importanța datorită prezenței 
personalității istorice a lui Tudor Vladimirescu 
în teritoriu, prin încadrarea lui ca vătaf 
al plaiului Cloșani (cu reședința în satul 
Balta) și construirea unui han în teritoriu.  
Construcția fostei biserici de lemn din 
Prejna2, monument istoric de importanță 
locală (grupa B) este chiar ctitoria lui Tudor 
Vladimirescu. Subzonele/ subansambluri 
valoroase reperate în teritoriu sunt fostele 
curele moșnenești, dispuse de-a lungul 
versanților laterali, cu tipologiile de locuire 
ale caselor joase și caselor înalte, dispuse 
perpendicular drumului. O caracteristică 
deosebită este influența conacului de plai 
asupra conformării gospodăriei din satul 
Prejna, grupată în interiorul unui zid de 
incintă din piatră. Grupările de conace 
de plai, depărtate de drumul principal al 
satului, reprezintă niște subansambluri cu 
valoare arhitecturală și istorică. Ansamblul 
satului Prejna este valoros și datorită 
bogației fondului construit de secol al XIX-
lea, construit pe baza reglementărilor de 
modernizare ale satului: școala și primăria. 
Influența tipologiei culei oltenești este de 
asemenea vizibilă în arhitectura fondului 
construit al satului Prejna. Apropierea 
de graniță a determinat și prezența unui 
monument, comemorativ și de for public, 
pentru eroii din cel de-al doilea război 
mondial al liniei  de apărare Cerna-Olt.

1. Existența locuințelor împreună cu anexele gospodărești.

2. Biserica actuală de zid din Prejna a fost construită pe 
urmele/ urmărind volumul fostei biserici de lemn construite 
de Tudor Vladimirescu.

Subansamblu valoros: conace de plai, sat Prejna

Subansamblu valoros: curea „moșnenească”, sat Prejna

Subansamblu valoros: influența culei oltenești 
asupra locuirii, sat Prejna
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P U N C T E  T A R I P U N C T E  S L A B E

 • Comuna Balta reprezintă 9.63% din 
Geoparcul Platoul Mehedinți – arie 
protejată. 

 • 4 rezervații naturale de interes 
național (Pereții calcaroși de la 
Izvoarele Coșuștei, Cheile Coșuștei, 
Cornetul Babelor și Cerboanei și 
Cornetul Bălții).

 • Biodiversitate bogată: asocieri 
interesante ale speciilor de plante, 
speciilor de floră și faună de 
importanță comunitară și specii rare; 

 • Resursele naturale sunt insuficient valorificate; 
 • Afectarea cursurilor de ape și a zonelor de verdeață de 
prezența resturilor menajere; 
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 • Patrimoniu cultural divers: biserici 
de lemn, case, situri arheologice și 
ansambluri de arhitectură rurală. 

 • Calendarul rural are ca repere 
importante nedeile, târgurile și 
sărbătorile religioase organizate 
în toate satele din comuna Balta; 

 • Urme ale unor așezări dacice 
datând din secolele IV-I î.Hr. 

 • Starea precară a unora dintre obiectivele de patrimoniu 
cultural, calitatea slabă a unor lucrări de intervenţie 
efectuate de-a lungul timpului au afectat starea 
patrimoniului cultural; 

 • Interesul scăzut sau inexistent al proprietarilor pentru 
întreţinerea şi restaurarea patrimoniului; 

 • Lipsa resurselor financiare locale sau județene necesare 
protejării patrimoniului; 

 • Soluțiile de restaurare și clădirile noi, neadaptate 
specificului locurilor, istoriei și tehnicilor tradiționare 
afectează păstrarea și protejarea ansablurilor de 
arhitectura rurală din Balta, Prejna și Costești; 

 • Inexistența activităților culturale; 
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 • Satul Balta, reședința de comună, 
este străbătut de drumul județean 
DJ 670 Baia-de-Aramă - Drobeta-
Turnu-Severin;

 • Numeroase probleme legate de infrastructură (drumuri/
acces rutier, feroviar) 

 • Ponderea redusă a drumurilor comunale modernizate; 
 • Infrastructura de transport locală necorespunzătoare;
 • Situarea comunei în afara principalelor trasee de 
transporturi feroviare; 
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 • Existența unui  PUG,  care 
propune o direcție de dezvoltare 
locală ce a fost implementat în 
mod parțial; 

 • Diferite inițiative ce vizează 
îmbunătățirea calității vieții în 
comună: reabilitarea căminelor 
culturale din mai multe sate, 
deschiderea unei after-school 
în Balta; 

 • Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, fiind 
un obstacol în calea dezvoltării: lipseşte apa curentă 
şi canalizarea în multe sate, nu există un sistem de 
management al deşeurilor;

 • Lipsa unui cadastru exact al proprietăților din comuna Balta; 
 • Acces limitat la infrastructura educațională; existența 
unei școli generale ce deservește întreaga comună, la 
Balta; cel mai apropiat liceu se află la Baia de Aramă; 

 • Acces limitat la infrastructura sanitară; întreaga comună 
este deservită de un dispensar existent în Balta; accesul 
la alte servicii sanitare este limitat de insuficiența 
mijloacelor de transport în comun; 

 • Autoritățile locale au puțină experiență în colaborarea 
cu alți actori politici, sociali sau privați și activitatea lor 
din această perspectivă este redusă; 

 • Nu este cunoscută nicio cooperare concretă între 
localitățile din Geoparcul Platoul Mehedinți; 
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 • Rolul de punte de legătură între Parcul Natural Porţile-de-
Fier şi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei; 

 • Relieful carstic bogat din Geoparcul Platoul Mehedinți, 
reprezentat de numeroasele peșteri (inclusiv Peștera Balta) 
din această zonă facilitează turismul speologic; 
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 • Patrimoniul natural și arhitectural, cu numeroase biserici 
de lemn, locuințe rurale și ansambluri arhitecturale 
rurale reprezintă o bază de plecare importantă pentru 
diversificarea turismului; 

 • Revitalizarea unor tradiții, obiceiuri și meșteșuguri (ex. 
obținerea varului pentru renovarea caselor din calcarele 
jurasice din Balta); 

 • Accesarea de fonduri interne și externe pentru reabilitarea 
monumentelor și ansablurilor arhitecturale din zonă; 

 • Crearea de branduri locale pornind de la identitatea și 
resursele culturale ale localității; 

 • Recunoașterea rolului patrimoniului cultural în 
dezvoltarea sustenabilă; 

 • Proiectele pilot de utilizare a patrimoniului cultural ca 
resursă în dezvoltarea locală implementate în alte zone 
ale țării (Viscri, Rupea-Cohalm), care pot fi folosite ca 
model în localitate; 

 • Lipsa unei viziuni integrate 
protejarea şi valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural;

 • Competiția la nivel regional 
și național în ceea ce privește 
resursele  f inanciare ș i  a 
specialiștilor în restaurare, 
cu consecințe nefaste asupra 
integrităţ i i  monumentelor 
istorice;  

 • Realizarea unor proiecte de 
valorificare a monumentelor 
locale cu care comunitatea locală 
să nu se identifice; 

P
A

T
R

IM
O

N
IU

. 
C

U
LT

U
R

Ă

 • Accesarea de către Primăria Balta a unui proiect pe fonduri 
structurale privind îmbunătățirea drumurilor comunale; 

 • Starea precară a infrastructurii de 
transport  îngreunează accesul în 
această zonă; 
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 • Pericolul degradării florei şi 
faunei în zonele protejate ca 
urmare a unui turism necontrolat, 
exploatări forestiere, prezența 
deșeurilor de toate tipurile în 
locuri neamenajate;  

 • Nivelul scăzut de conștientizare 
a populației locale privind 
managementul ariilor protejate; 

 • Îmbunătățirea organizării necesare unui management 
eficient al regiunii; 

 • Îmbunătățirea comunicării între partenerii publici 
și private din zonă: identificarea lor, stabilirea 
instrumentelor de lucru necesare pentru o bună 
colaborare; 

 • Lipsa infrastructurii de bază (căi 
de acces, sisteme de alimentare 
cu apă, rețele de canalizare), dar 
și a unor facilități menite a sprijini 
turismul, limitează semnificativ 
posibilitățile de dezvoltare locală, 
menținându-se o presiune înaltă 
asupra resurselor naturale; 
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 • Existența unor mici afaceri locale 
(magazine, brutărie);

 • - Investiții reduse în economia locală; 
 • - Poziționarea comunei într-o regiune săracă a României 
din punct de vedere economic și social; 

 • - Activitatea economică și comercială este slabă în zonă 
(mici magazine, dezindustrializarea zonei și falimentul 
multor fabrici și mine din Motru și Drobeta-Turnu Severin, 
unde lucrau unii localnici); 
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 • Potenţial turistic complex, natural 
și antropic, cu posibilităţi de 
utilizare în toate anotimpurile; 

 • Existența unui traseu turistic 
omologat de Ministerul Dezvoltării 
și Turismului: Traseul Balta – Lunca 
Ponorâtulu – Clovul lui Răscraci – 
Peștera Mare de la Balta;

 • Lipsa formelor alternative de petrecere a timpului liber; 
 • Lipsa unor unități de cazare în comună; 
 • Lipsa forţei de muncă specializată în servicii turistice; 
 • Lipsa unei strategii turistice unitare și integrate la nivelul 
întregului Geoparc; 

 • Lipsa unei infrastructure turistice de informare, materiale 
de promovare turistică, servicii de ghizi, structură de 
facilitare a vizitelor în zonă; 

 • Turismul din Geoparcul Platoul Mehedinți nu este definit 
ca un produs turistic în ciuda resurselor omogene și a 
patrimoniului existent în acest spațiu.
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 • Prezența unor săteni care 
păstrează diferite meșteșuguri 
tradiționale (țesut, tâmplărie, lucru 
cu piatra); 

 • Populația este în mare parte necalificată și relativ 
îmbătrânită;

 • Nivelul de ocupare al forței de lucru active  scăzut datorită 
lipsei acute a ofertelor de muncă de pe plan local;

 • Multe din gospodării sunt abandonate, observându-se o 
depopulare accelerată a unor localități;

 • Numărul în creștere a persoanelor asistate social – 
dependența față de ajutoarele de stat;

 • Rata ridicată a șomajului; 
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 • Tradiţie şi condiţii propice pentru 
creşterea bovinelor şi ovinelor; 

 • Calitatea peisajului rural; 

 • Agricultura este practicată la nivel de subzistenţă; 
 • Relieful este predominant deluros și structura solului nu 
permite culturi diverse; 

 • Terenuri agricole de dimensiuni mici, care nu permit 
exploatarea eficientă; 

 • Activitățile de pășunat sunt reglementate în ariile 
protejate, încărcarea maximă fiind de 0,6 UVM/ha, fiind 
interzis pășunatul de caprine. 

P U N C T E  T A R I P U N C T E  S L A B E
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 • Existența fondurilor structurale pentru crearea unor mici 
afaceri locale ce valorifică resursele locale, atât în ceea 
ce privește meșteșugurile, cât și în vederea valorificării 
potențialului turistic local; 

 • Nivelul scăzut al veniturilor 
majorității populației; 

 • Insuficienta susținere a sectorului 
IMM (l ipsa facil ități lor ce 
stimulează antreprenoriatul local); 
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 • Actorii locali au încredere în turism ca fiind o importantă 
activitate care poate contribui la dezvoltarea zonei; 

 • Existența unui bogat set de elemente (patrimoniu natural, 
cultural material și imaterial) care pot fi exploatate prin 
intermediul unei strategii comune;

 • Potențial mare de dezvoltare a unor pachete turistice 
integrate grație apropierii de Drobeta-Turnu Severin, 
Orșova, Băile Herculane, putând fi dezvoltat un turism 
integrat în zonă; 

 • Includerea importanței promovării unor forme de turism 
și recreere care să nu afecteze starea de conservare a 
habitatelor și peisajelor din Geoparc în Planul de 
Management al Geoparcului și dezvoltarea unor acțiuni 
în vederea îndeplinirii acestui obiectiv; 

 • Potențialul balnear al zonei și apropierea de complexul 
balnear de la Bala care pot fi valorificate pentru 
dezvoltarea zonei; 

 • Concurența din partea unor zone 
mai cunoscute ale României;  
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 • Organizarea unor ateliere de meșteșuguri/ școli de 
meserii pentru localnici, inclusiv privind tehnicile de 
construcție tradițională; 

 • Organizarea de acțiuni pentru dezvoltarea competențelor 
populației (cursuri de calificare) și creșterea gradului de 
informare a  populației (traininguri privind modalitățile 
de acces pe piața muncii etc); 

 • Menținerea sporului natural 
negativ; 

 • Migrarea tinerilor spre mediul 
urban sau spre alte țări; 

 • Gradul de sărăcie în creștere a 
localnicilor; 

 • Creșterea proporției populației 
inactive (copii și  bătrâni) , 
comparativ cu populația angajată; 

 • Depopularea regiunii; 
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 • Tradiţie şi condiţii propice pentru creşterea bovinelor şi 
ovinelor, care pot reprezenta punctul de pornire pentru 
dezvoltarea unor ferme în acestă comună; 

 • Potenţial de dezvoltare a agroturismului ;
 • Piață de desfacere a produselor agro-alimentare 
tradiționale; 

 • Existența fondurilor structurale adresate tinerilor fermieri; 

 • Intensificarea activităților agricole 
din zonă pot avea efecte negative 
asupra arilor protejate; 

O P O R T U N I T Ă Ț I A M E N I N Ț Ă R I
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Se remarcă două posibile tipologii de 
dezvoltare care pot servi drept modele de 
valorificare sustenabilă a patrimoniului 
vernacular rural:  structură hotelieră 
orizontală – albergo diffuso – și muzeu in 
situ – ecomuzeu1. 

Albergo Diffuso (hotel difuz) este un model de 
cazare și de gestionare a serviciilor hoteliere. 
Conceptul propune integrarea unei structuri 
de cazare în mijlocul culturii și al comunității 
locale. Această formulă s-a dovedit a fi 
adaptabilă așezărilor cu centre istorice 
valoroase din punct de vedere arhitectural, 
introducând spații de cazare în clădirile 
vechi, neutilizate, reabilitarea lor și limitând 
construirea unor clădiri noi. Așezarea devine 
o rețea bazată pe spații comune și o serie de 
unități de cazare - toate situate în construcții 
existente. Ecomuzeul este o structură 
muzeală condusă de o comunitate locală, 
fiind o alternativa la muzeul traditional și 
propunând constituirea unui muzeu viu:  
valorificarea autententicității patrimoniului 
natural, cultural și imaterial din teritoriu, 
prin implicarea comunității. Identificarea 
resurselor valoroase din teritoriu este 
primul pas în dezvoltarea unei strategii de 
dezvoltare durabilă și turistică.

Pe parcursul Școlii de Vara (25 august - 3 
septembrie 2016), au fost realizate o serie 
de proiecte de revitalizare pentru fiecare 
sat în parte, elaborate de către participanți, 
sub îndrumarea coord. Bianca-Maria Bălșan, 
drd. arh. Irina Nemțeanu, stud. arh. Alexandra 
Anastasiu și dr. Andrei Mihail.

PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT BALTA

Colectiv de lucru: arh. Mara Tomulescu, stud. arh. 
Raluca Turcu, stud. arh. Ionela Teodora Matei

1. Crearea unui muzeu al tradițiilor populare 
în interiorul bisericii Sf. Voievozi 

Situația actuală: Obiectiv nevizitabil (sau 
vizitabil parțial), stare de degradare avansată

Biserica se află pe un mic deal, în centrul 
satului. Remodelarea sa ca muzeu al tradițiilor 
locale va contribui la promovarea valorilor 
culturale ale zonei, la păstrarea identității 
comunei, diversificarea activităților turistice 
și va opri degradarea monumentului istoric. 

2. Amenajarea unei zone de campare în 
apropiere de peștera Balta

Zona din jurul localității Balta are un mare 
potențial pentru turismul montan, de aceea 
amenajarea unei zone de campare care să le 
ofere potențialișor turiști oportunitatea de 
a beneficia de servicii de închiriere corturi 
sau biciclete, servicii de ghidaj și informare 
turistică, va contribui la valorificarea peisajului 
natural. 

3. Amenajarea unui punct de informare 
la intersecția DJ670 cu drumul forestier 
spre Sfodea

Situată în centrul localității, această 
intersecție poate fi valorificată prin crearea 
unui mobilier rural și a unor indicatoare și 
panouri turistice. Mobilierul creat va utiliza 
elementele specificului local și va contribui la 
promovarea lor, atât în rândul localnicilor, cât 
și a potențialilor turiști. 

Ținând cont că drumul forestier face legătura 
între satul Balta, Peștera Mare din Balta și 
satul Sfodea, panourile vor conține informații 

OPȚIUNI DE VALORIFICARE ALE 
SEMNIFICAȚIEI CULTURALE
Alexandra Anastasiu
Bianca-Maria Bălşan
Irina Nemțeanu

1. Ana-Maria LABO, „Valorificarea sustenabilă a 
patrimoniului vernacular rural din România”, (Teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură  și Urbanism „Ion 
Mincu”, 2014), pp. 83-117
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despre patrimoniul cultural și natural din zonă, 
prezentând o viziune integrată.

4. Crearea unui punct de lucru pentru 
ornitologi

Având în vedere fauna bogată identificată 
în această zonă, una din casele tradiționale, 
izolată pe o zonă mai înaltă de deal, este 
propusă pentru restaurare și transformare 
într-un punct de lucru pentru ornitologi.  

5. Restaurarea și refuncționalizarea a două 
construcții tradiționale prin tranformarea 
acestora în ateliere meșteșugărești și spațiu 
de expunere

Pe teritoriul comunei Balta au fost identificați 
mai mulți localnici care păstrează diferite 
meșteșuguri, ca țesutul și tâmplăria. Se 
consideră importantă  transmite aceste 
meșteșuguri generațiilor mai tinere. În același 
timp, o parte a contrucției restaurate poate 
servi ca spațiu de expunere și vânzare a 
produselor realizate în cadrul atelierelor.
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Propunere sat Balta: punct de lucru pentru ornitologi

Propunere sat Balta: Amenajarea unui punct de 
informare și a unei zone de campare
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PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT COSTEȘTI

Colectiv de lucru: stud. arh. Dragoș Alecsandru, 
stud. arh. Ioana Orășanu

1. Amenajarea unui punct de belvedere, pe 
deal, în punctul cel mai înalt al satului

Cercetarea faunei și florei Geoparcului Platoul 
Mehedinți a oferit multe informații privind 
speciile unice din această arie, multe din 
ele regăsindu-se pe dealurile din apropierea 
Costeștiului. Un spațiu construit aici poate servi 
ca punct de belvedere, punct de informare 
pentru turiști, adăpost pentru biologi și spațiu 
de depozitare a echipamentelor necesare 
cercetării biologice. 

2. Restaurarea și refuncționalizarea a cinci 
clădiri prin transformarea lor în spații 
pentru artiști

Cele cinci clădiri identificate, ce stau la baza 
acestei propuneri de revitalizare, păstrează 
caracteristici arhitecturale comune putând 
fi transformate într-un ansamblu unitar ce 
poate servi drept spațiu de rezidență artistică. 
Peisajul natural sălbatic și elementele culturale 
identificate vor contribui la promovarea 
acestor spații în rândul potențialilor beneficiari. 

3. Restaurarea și refuncționalizarea celor 
două mori din sat prin tranformarea lor în 
puncte de informare turisitică

Cele două mori tradiționale, construite la 
intrarea și ieșirea din sat, pot fi transformate 
în puncte de informare privind particularitățile 
patrimoniului cultural și natural, fiind 
dezvoltate și trasee turistice între cele două 
puncte. Aceste trasee vor fi dirijate prin 
indicatoare amplasate în diferite spații din 
satul Costești, astfel încât să valorifice, în mod 
integrat, elementele patrimoniului cultural și 
natural. 

Propunere sat Costești: refuncționalizarea conacelor 
de plai și transformarea lor în spații pentru artiști
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PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT PREJNA

Colectiv de lucru: stud. arh. Beatrice Badea, stud. arh. 
Gabriel Petropol-Șerb

1. Restaurarea și refuncționalizarea unor 
clădiri tradiționale prin transformarea în 
spații pentru  ateliere meșteșugărești. 

Elementele arhitecturale unitare identificate 
în satul Prejna, alături de meșterii prezenți 
în acest sat, reprezintă punctul de pornire 
în dezvoltarea unor ateliere meșteșugărești, 
vitale pentru  dezvoltarea unor competențe 
privind renovarea construcțiilor vernaculare și 
în păstrarea specificului celor trei ansambluri 
arhitecturale rurale.  

2. Amenajarea unei rețele de puncte de 
belvedere, în apropierea  conacelor de plai 
abandonate

Intenția de a a valorifica topografia satului 
Prejna s-a materializat în creearea unei rețele 
de puncte de belvedere - generatoare de 
trasee de drumeții -, situate în apropierea 
vechilor conace de plai abandonate. 

3. Rețea de fântâni

Captarea apelor reprezintă o problemă majoră 
a satului Prejna,  motiv pentru care se propune 
instalarea unor fântâni – obiecte punctuale, 
dispuse strategic în puncte cheie ale satului 
astfel încat să poată genera spații de întalnire 
sătești, marcă a locuirii rurale. 

Propunere sat Prejna: spații pentru ateliere 
meșteșugărești și rețea de fântâni



Varianta integrală a raportului de evaluare a patrimoniului 
vernacular din comuna Balta poate fi consultată pe adresa 

www.arhitectura-gpmh.ro/geoparc/cercetari. 

Cele 15 fişe de monument elaborate în cadrul proiectului pot 
fi consultate pe adresa 

http://www.arhitectura-gpmh.ro/patrimoniu-vernacular.

Pentru mai multe informații vă invităm să vizitați:
www.arhitectura-gpmh.ro

www.facebook.com/Arhitecturagpmh
www.maieuropean.ro

www.facebook.com/Maieuropean
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