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CUVÂNT ÎNAINTE

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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INTRODUCERE: NOTĂ METODICĂ GENERALĂ
Începând cu anul 2004, Geoparcul Platoul Mehedinți de-

vine arie protejată de interes internațional – parc natural1, un 
teritoriu cu patrimoniu natural, istoric și cultural, protejat pe 
baza unui regulament privind conservarea valorilor patrimo-
niale existente și monitorizarea teritoriului în vederea unei 
dezvoltări durabile: „Geoparcul Platoul Mehedinți este zona 
cu așezări umane gestionate în așa fel încât să constituie mo-
dele de dezvoltare a comunităților în armonie cu mediul na-
tural”2. În ceea ce privește patrimonial cultural și direcțiile de 
dezvoltare durabilă ale așezărilor, Regulamentul Geoparcului 
Platoul Mehedinți face doar cateva mențiuni, obligând reali-
zarea 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 re-
gulamentelor locale de intervenție – constituie un patrimoniu 
construit lăsat în uitare, unde tipul de așezare este mai cu-
rând cel rural. Conform Listei Monumentelor Istorice4 există 
un număr ridicat de obiective istorice protejate (ansambluri, 
situri și monumente) pe teritoriul Geoparcului Platoul Mehe-
dinți. 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 adu-
că în atenția publicului larg valoarea identitară a obiectivelor 
istorice din acest spațiu și să atragă atenția asupra fenome-
nului de degradare instalat. 

Proiectul a avut drept obiective conturarea condițiilor is-
torice, 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 do-
cumenta starea actuală a monumentelor istorice și de propu-
nere 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 pre-
supus o abordare holistică a evoluției așezării rurale de pe 

1.  Geoparcul Platoul Mehedinți a fost declarat arie protejată prin Hotărâ-
rea 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.mme-
diu.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 și cultelor nr. 2.314/2004 privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumen-
telor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordi-
nul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 
15.02.2016.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/%202016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/%202016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/%202016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/%202016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/%202016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
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teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți.

Tema arhitecturii vernaculare și a conservării acesteia 
devine un subiect de interes pe parcursul secolului al XX-lea, 
determinat de interesul din ce în ce mai crescut al Consiliu-
lui Europei referitor la salvgardare patrimoniului (Carta de la 
Atena - 1931, Carta de la Veneția -  1964). O serie de definiții 
consacrate ale patrimoniului vernacular sunt formulate: 

„Arhitectura vernaculară cuprinde locuințele și toate ce-
lelalte construcții umane. Legate de contextul ambiental și de 
resursele disponibile, acestea sunt de regulă construite de cei 
care le locuiesc sau de comunitate cu utilizarea tehnologiilor 
tradiționale. Toate formele arhitecturii vernaculare sunt con-
struite pentru a împlini nevoi specifice, adăpostind valorile, 
economiile și formele de viață ale culturilor care le-au pro-
dus.”5 

Preocuparea organizației europeene ICOMOS6 determi-
nă constituirea „Cartei patrimoniului vernacular”(1999) și for-
mularea unor caracteristici definitorii:

„Arhitectura vernaculară este modul tradiţional şi na-
tural prin care comunităţile îşi asigură locuirea. Este un 
proces continuu incluzând schimbări necesare şi adaptare 
continuă ca raspuns la constrângerile sociale şi de mediu. 
Supravieţuirea acestei tradiţii este ameninţată în intreaga 
lume de forţele omogenizării economice, culturale şi arhi-
tecturale. (…)

Un mod de a construi caracteristic comunităţii;

Un caracter local sau regional recognoscibil, care răs-
punde mediului;

Coerenţa stilistică, a formelor şi imaginii, sau utilizarea 
tipurilor tradiţionale de clădiri;

Expertiza tradiţională în proiectare şi construcţie, 
transmisă în mod informal;

Răspuns eficace la constrângerile funcţionale, sociale şi 
de mediu;

Aplicarea sistemelor tradiţionale de constructie şi a 
meşteşugurilor.”7

Patrimoniul rural include, deci, elemente tangibile si in-
tangibile, care devine o marturie a relației comunității sta-
bilite, în timp, cu teritoriul. Acesta cuprinde peisajul – trans-
format de om prin exploatarea resurselor natural -, clădirile 
- izolate sau ansambluri -, patrimoniul mobil – obiecte de uz 
casnic, bisericești sau pentru evenimente festive -, produsele 
locale – adaptate necesităților celor care le-au creat -, tehnici 
și metode de punere în operă – esențiale pentru menținerea, 
restaurarea și modernizarea patrimoniului8. 

5.  Paul OLIVER, The Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
6.  International Council on Monuments and Sites.
7.  ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Charta patri-
moniului vernacular, 1999.
8.  CEMAT (Council of Europe Conference of Ministers Responsible for 
Spatial/ Regional Planning), European Rural Heritage Observation Guide, 
2013.
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Stadiul bibliografiei contemporane naționale 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.

Proiectul de cercetare presupune parcurgerea mai mul-
tor etape de cercetare. Demarat în anul 2014 cu un studiu 
de caz în comunele Balta, Isverna și Ponoarele, proiectul a 
continuat în anul 2016 (a.c.) cu o cercetare aprofundată,  o 
școală de vară și o campanie de promovare a arhitecturii ver-
naculare din Geoparcul Platoul Mehedinți. Acest tip de anali-
ză nu a putut cuprinde de la bun început un teritoriu atât de 
larg ca cel al întregului geoparc, zonă care cuprinde teritori-
ile administrative a douăsprezece comune. Propunerea unei 
analize complete, mai restrânsă teritorial asupra unei singure 
comune – comuna Balta -, presupune 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 față se dorește a contura o imagine a evo-
luției locuirii rurale din teritoriul cercetat. Îndeplinirea aces-
tui scop a corespuns cu formularea unei descrieri sintetice și 
cuprinzătoare a tipului de așezare specific Podișului Mehe-
dinți și a programelor arhitecturale predominante în teritoriu, 
prin analiza aspectelor urbanistice și arhitecturale, stilistice și 
morfologice, și evidențierea specificului local de locuire. 

Cercetarea Ana Mariei Labo9 a determinat procesul care 
a stat la baza metodologiei de cercetare a studiului actual. 
Aceasta privește procesul valorificării patrimoniului vernacu-
lar ca fiind o succesiune a următoarelor etape propuse:

9.  Ana-Maria LABO, „Valorificarea sustenabilă a patrimoniului vernacular 
rural din România”, (Teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură  și Ur-
banism „Ion Mincu”, 2014), pp. 128-129.
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Investigație Delimitarea locului
Cercetare: documentare/ oral/ teren
Identificare caracterului specific local al 
patrimoniului vernacular
Stabilirea semnificației culturale

Politică de valo-
rificare sustena-
bilă

Evaluarea obligațiilor ce rezultă din sem-
nificația culturală
Evaluarea factorilor implicați (analiză 
S.W.O.T.)
Căutarea opțiunilor pentru valorificare și 
evaluarea consecințelor asupra semnifi-
cației culturale
Stabilirea politicii pentru valorificare

Administrare Formularea unei strategii și a unui plan 
de acțiune
Implementarea acțiunilor
Monitorizare
Revizuire a planului/ strategiei/ politicii

Atingerea obiectivelor privind procesul de valorificare a 
patrimoniului vernacular din Geoparcul Platoul Mehedinți a 
impus parcurgerea primelor două etape metodologice 
enumerate. Acestea au presupus, într-o primă fază, culege-
rea și filtrarea datelor disponibile, analizarea și apoi sintetiza-
rea acestor informații. Pentru explorarea peisajului cultural 
a fost necesară o abordare interdisciplinară, bazată pe core-
larea cunoștințelor provenite din diverse discipline, precum 
arhitectura și urbanismul, cu cele provenite din istorie, socio-
logie sau economie.

Primul obiectiv major al cercetării a fost cel de investiga-
ție, prin colectarea unui fond documentar cât mai bogat, prin 
consultarea surselor primare – studierea actelor normative, 
a surselor cartografice, a surselor bibliografice istorice dispo-
nibile -  și documentarea in situ a celor 15 monumentelor is-
torice 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 informa-
ții punctuale care puteau contribui la formularea unui cadrul 
evolutiv al comunei Balta și a celor cinci sate. Cercetarea ar-
hitecturală întreprinsă in situ a cuprins vizite pe teren în ve-
derea cercetării peisajului cultural (documentare fotografică, 
întocmire relevee minimale, fișe minimale etc.), împreună cu 
cartografierea situației actuale a satelor și a marcării pe pla-
nuri 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 identifica-
te poveștile de viață ale localnicilor care să surprindă istoriile 
sociale ale comunei; acestea au permis înțelegerea procese-
lor și fenomenelor care au transformat în ultimii ani practicile, 
credințele, valorile și atitudinile locuitorilor în raport cu evolu-
ția socială și economică a localității. Pentru culegerea datelor 
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empirice, au fost folosite două instrumentele de cercetare: 
interviul structurat și observația.

Următoarea etapă de analiză a cuprins faza de diagnoză 
a peisajului cultural, prin identificarea specificului local, su-
prinderea altor valori de patrimoniu și evaluarea factorilor 
implicați (analize S.W.O.T.), în vederea fundamentării urma-
toarei 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/ mo-
numente), incluzând principiile contemporane de conservare 
ale patrimoniului construit.

Cercetarea in situ, culegerea datelor empirice și realiza-
rea 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 științi-
fică a unor conferențiari universitari: dr. arh. Ana Maria Ha-
riton și dr. arh. Ruxandra Nemțeanu - expert în restaurarea 
monumentelor istorice. 
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II. O INVESTIGAȚIE A PEISAJULUI CULTURAL 
ȘI NATURAL ÎN PODIȘUL MEHEDINȚI

II.1 Încadrarea în teritoriul localității
 
România este una din țările cu cea mai mare biodiversita-

te din cadrul Uniunii Europene. Din cele 26 de regiuni ecolo-
gice1 majore identificate pe întregul glob, nouă dintre acestea 
se găsesc pe continentul european, iar pe teritoriul țării noas-
tre întâlnim cinci dintre ele: continentală – cu cea mai mare 
răspândire-, alpină – specifică zonelor muntoase-, panonică 
– specifică teritoriului României și țărilor învecinate-, pontică 
– localizată în România și Bulgaria- și stepică – găsită doar pe 
teritoriul țării noastre. Regiunea alpină reprezentată de Mun-
ții Carpați este considerată una dintre cele mai importante 
ecoregiuni la nivel global, adăpostind aproape jumătate din 
populația de carnivore mari găsite pe întregul teritoriu euro-
pean. România deține peste jumătate din suprafața totală a 
Carpaților, cel mai extins și mai sălbatic lanț muntos din Eu-
ropa.2 Podișul Mehedinți reprezintă o particularitate a Mun-
ților Carpați fiind format prin prăbușirea unei părți din lanțul 
muntos spre sfârșitul neozoicului, odată cu ultimele etape ale 
orogenezei alpine. 

Podișul Mehedinți are caracteristici montane nu numai 
prin rocă și structură ci și prin evoluția reliefului, marcată de 
toate ciclurile de nivelare succedate în Carpați (Emm. De Mar-
tonne afirma că  “e greu să găsești un exemplu mai tipic de 
peneplenă dominată de înălțimi izolate din calcar sau cristalin, 
care sunt martori ai primei faze de eroziune” 3). Deși structura 
geologică este specifică munților, cuprinzând pe teritoriul său 
restrâns toate unitățile structurale ale Carpaților Meridionali, 
înălțimile joase cu culmi netede, unde se regăsesc numeroase 
așezări umane, determină încadradrea acestuia ca unitate de 
podiș. 

Această îmbinare a caracteristicilor de deal cu cele de 
munte este un caz unic în țara noastră,  cuprinzând o mare 
diversitate de relief carstic, cu sisteme complexe de peșteri și 
chei - săpate de rețeaua de ape captate în subteran-, câmpuri 
de lapiezuri4 (caracteristice pentru Munții Alpi), avene5, corne-
te6, etc. Astfel, aspectul deosebit de spectaculos al Platoului 
Mehedinți este determinat atât de zonele de platou relativ in-
alte, aflate în contrast cu rețeaua de văi și depresiuni adâncită 
pe marginile interfluviale, cât și de benzile din calcar mai dur 
care se reliefează față de suprafața platoului sub forma unor 
culmi înalte și relativ masive, cu forme specifice și cornete cal-
1. zonă geografică definită, de suprafață relativ mare, care se deosebește 
de restul datorită caracterului unic al morfologiei, geologiei, climei, solu-
lui, hidrologiei, florei și faunei. Sursa:  https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecore-
giune - accesat la 1 septembrie 2016
2. Conform http://natura2000.ro/natura-2000-in-romania/ - accesat la 1 
septembrie 2016
3. http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_pre-
zentare_geografica.php - acesat la 1 octombrie 2016
4. Formă carstică elementară rezultată în urma eroziunii rocilor solubile 
de către apele de șiroire, care se dezvoltă pe povârnișuri de calcare, gips 
sau sare; are aspect de șănțulețe ramificate, despărțite prin creste; karren. 
Sursa: DE (1993-2009).
5. Prăpastie circulară formată în roci calcaroase, în care se scurg adesea 
apele de suprafață. Sursa: DEX ‚98 (1998)
6. (Geol.) Martor de eroziune aproape conic, care se ridică deasupra unei 
suprafețe de eroziune netede sau puțin ondulate. Sursa: DN (1986)

Harta vegetației pe teritoriul Geoparcului 
Platoul Mehedinți. SURSĂ: http://www.
profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2012/11/
Vegetatia-Romaniei.png

Hartă generală a Podișului Mehedinți. SURSĂ: 
http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/
Podisul_Mehedinti_-_prezentare_geografica.php

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flor%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Faun%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoregiune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ecoregiune
http://natura2000.ro/natura-2000-in-romania/
http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_prezentare_geografica.php
http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_prezentare_geografica.php
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse
https://dexonline.ro/surse
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caroase distincte.
“Geomorfologia Platoului Mehedinți reflectă fidel consti-

tuția geologică a terenului evoluția tectonică și sculpturală a 
teritoriului. Relieful este dispus în benzi paralele, dispuse pe 
direcție NE-SV, care urmăresc direcția structurilor geologice 
principale și sunt delimitate de aliniamente tectonice, fiind, 
totodată, decalate altitudinal între ele.”7

“… calcarele ocupă cu puțin peste 5% din suprafață, dar 
relieful dezvoltat pe acestea constituie principalele elemen-
te ale patrimoniului geologic și geomorfologic. [...]Carstul din 
Platoul Mehedinți este un carst format în bare calcaroase, ni-
velate și fragmentate, în care rețeaua de văi, captată în sub-
teran, a format mari sisteme de peșteri. Pe suprafața barei 
calcaroase s-au format fie platouri carstice acoperite de la-
piezuri, doline, văi cu doline sau văi seci (cornetele Prosăcu-
lui, Jupânești, Sfodei, Bobic, Băluței, Gărdănesei), fie cornete 
calcaroase înalte, cu forme conice, tronconice sau cu aspect 
de creastă (Cerboanea, 803 m, Babelor, 771 m, Bălții 701 m, 
Ponoarelor).

Pe marginea cornetelor calcaroase, râurile care vin din-
spre vest, de pe formațiuni impermeabile, sunt captate în 
subteran, prin ponoare și guri de peșteră, formând, în aval,  
văi seci,  iar în amonte, depresiuni carstice cu lunci aluviale în-
tinse (Pețimea, Ponorăț, Prejna-Gornovița, Izverna-Nadanova, 
Zăton, Ponoarele).”8

Diversitatea formelor de relief care alcătuiesc Podișul Me-
hedinți, împreună cu regimul climatic mai blând, de tip tem-
perat-continental, cu influențe mediteraneene, au facilitat 
dezvoltarea unei mari diversități de medii de viață, regăsite pe 
o suprafață relativ restrânsă. Varietatea de complexe carstice 
au favorizat dezvoltarea de habitate specifice acestor medii, 
printre care triclade, gasteropode, amfipode, opilionide, ara-
neide, miriopode, trihoptere, himenoptere, coleoptere,   dip-
tere si chiroptere. Există numeroase specii care sunt specifice 
atât zonelor muntoase, cât și celor de lunci și dealuri, ș.a.m.d. 
(spre exemplu ursul, jderul, veverița, porcul mistreț, căprioara 
și lupul), împreună cu specii mai rar întâlnite pe teritoriul țării 
noastre, cum ar fi vipera cu corn și broasca țestoasă de uscat, 
specii mediteraneene. Un alt element atipic este o specie de 
scorpion (Euscorpius Carpathicus – cel mai nordic reprezen-
tant al scorpionului - de dimensiuni mici, dar veninos) care 
trăiește în zonele de calcare  Este o zonă bogată și din punct 
de vedere avifaunistic, cu nenumărate specii de păsări și in-
secte care contribuie la menținerea diferitelor habitate. 

 “Covorul vegetal are caractere de munți scunzi; se înca-
drează în etajul nemoral (al pădurilor de stejar), subetajul de 
amestec fag – gorun; în partea de S și SV pe suprafețe apre-
ciabile se dezvoltă păduri submediteraneene de stejar pufos 
(Qvercus pubescens, Q. virgiliana), de cer și gârniță (Q. cerris, 
Q. frainetto), cărpiniță (Carpinus orientalis), gorun balcanic (Q. 
dalechampii), cu sâmbovină (Celtis australis) și nuc (Juglans 
regia) sau cu alun turcesc (Corylus colurna) – Dealul Dubova, 
Dl. Vărănic, Dl. Oglănicului, versantul dunărean etc;

[…] pe întregul podiș, îndeosebi pe calcare (cornetele de la 
Ponoare, Cornetul Babelor, Cornetul Cerboanii, Cornetul Băl-
ții, Cornetul Jupăneștilor dar și pe văile Motrului Sec, Lupșei, 
Coșuștei și Topolniței) se dezvoltă tufișuri de tip submedite-
ranean („șibleacuri”), alcătuite din specii submediteraneene, 
7. Planul de Management al Geoparcului Platoul Mehedinți, cap. 2, pag. 26.
8. Ibidem, p. 27.

SURSĂ: Planul de management al geoparcului 
Platoul Mehedinți.
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carpato – balcanice și sud – europene termofile precum: moj-
dreanul (Fraxinus ornus), cărpiniță, liliac (Syringa vulgaris), 
corn (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggigria), dârmox (Vi-
burnum lantana), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), nuc etc.”9

Planta de liliac are o mare răspândire în teritoriu, for-
mând chiar și o pădure în apropierea localității Ponoare, de-
clarată monument al naturii. Vegetația din teritoriu a suferit 
schimbări majore ca suprafață și compoziție datorită populă-
rii permanente încă din timpuri preistorice, astfel încât este 
greu de spus care a fost compoziția originală a covorului ve-
getal. Suprafețe mari de păduri au fost defrișate pe parcursul 
sec al XIX-lea, pentru dezvoltarea localităților existente, și au 
fost înlocuite cu pășuni, fânețe și culturi, care formează, la 
rândul lor, alte habitate reprezentatove pentru biodiversita-
tea din zonă.

Toate aceste elemente au contribuit la clasarea zonei 
drept arie protejată de interes național și înființarea Geopar-
cului Platoul Mehedinți, 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 de-
presiuni, iar la sud, despărțit prin Defileul Dunării de Podi-
șul Miroci din Serbia, cu care are multe trăsături comune. Au 
fost identificate numeroase elemente de biodiversitate care 
prezintă interes din punct de vedere al conservării și insta-
urării unui regim de protecție, cuprinzând un număr de 13 
categorii de habitate,  84 specii de faună și 2 specii de floră.10 
Jumătatea de nord-vest a Geoparcului se suprapune cu situl 
de importanță comunitară din rețeaua Natura 2000, consti-
tuit conform directivelor Uniunii europene pentru protejarea 
patrimoniului natural11,  care recunoaște 10 tipuri de habita-
te și 28 de specii protejate. La acestea se adaugă alte 69 de 
specii și 17 arii protejate în cadrul Geoparcului, printre care 
complexele carstice de la Ponoarele și sistemul complex Epu-
ran-Topolnița12, iar “măsurile de management sunt diferenți-
ate în funcție de statutul de conservare al perimetrelor (sau 
suprapunerea acestora)”13.

Așezările din teritoriu sunt caracterizate prin sate mici în 
podiș si sate mai mari constituite de-a lungul văilor principale, 
cu case construite din bârne de lemn și zidărie de piatră, o 
parte formate înainte de sec. XVII, parte formate din populații 
venite din zona Banatului si Transilvaniei în sec. XVII14.

 “Cele mai multe așezări sunt dispuse pe văi și pe ver-
sanții însoriți (Nadanova, Isverna, Cernavârf, Balta, Sfodea, 
Drăghești), altele doar pe văi (Prejna, Giurgiani, Schitu Topol-
niței), altele pe culme și versant (Gornovița, Marga, Pârlage, 
Costești) și puține – pe culme (Păunești, Bâlvănești)”15

În secolele XIX-XX, satele risipite pe dealuri se măresc și 
coboară spre văi, în căutare de spații mai largi și versanți mai 
domoli, centralizându-se în jurul unor nuclee economice și 
9. Ibidem
10.  Planul de Management al Geoparcului Platoul Mehedinți, cap. 2, pag. 26.
11. Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a 
Faunei și Florei Sălbatice; Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conser-
varea păsărilor sălbatice.
12. Regulamentul Geoparcului Platoul Mehedinți, art. 2.3, http://www.
mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-06-23_REG_Geoparcul_Plato-
ul_Mehedinti.pdf (accesat 1 octombrie 2016)
13. Idem 2.
14. Ielenicz, M., Săndulache, I., 2008, România – podișuri și dealuri, Ed. Uni-
versitară, București.
15. http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_pre-
zentare_geografica.php - acesat la 1 octombrie 2016

Harta ariilor naturale de protecție din județul 
Mehedinți. SURSĂ: http://natura2000.eea.europa.
eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0198

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/ 2016-06-23_REG_Geoparcul_Platoul_Mehedinti.pdf
http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_prezentare_geografica.php
http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Podisul_Mehedinti_-_prezentare_geografica.php
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administrative. “Predomină tipul de sat răsfirat, dezvoltat mai 
ales pe văi și în lungul drumurilor; sunt puține sate cu tendin-
ță de adunare: Balta, Cireșu, Gornovița, Prejna, Costești.”16

Zona propusă spre studiu – comuna Balta, cu reședința 
atestată documentar din sec. XV- se află în centrul Platoului 
Mehedinți, situată pe marginea estică a ulucului depresionar 
Baia de Aramă – Cireșu. Este strabatută de Drumul Județean 
670 Baia de Aramă – Drobeta Turnu-Severin, orașe cu care a 
întreținut legături strânse de-a lungul timpului. Pe teritoriul 
comunei, compusă din 6 localități, se găsește o pondere ridi-
cată din patrimoniul istoric și arhitectural cuprins în Geoparc 
(15 monumente), alături de diferitele elemente de patrimoniu 
natural, fapt care denotă un mare potențial turistic, dar care 
nu este exploatat. 

16. Ibidem.
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A.2.1. STUDIU PEISAGISTIC ȘI URBANISTIC

Importanța în teritoriu a comunei Balta este dată de pozi-
ționarea acesteia în centrul zonei de N a județului Mehedinți 
(și, implicit, al Geoparcului Platoul Mehedinți), situată aproxi-
mativ la jumătatea distanței dintre  orașele Drobeta Turnu-Se-
verin și Baia de Aramă (punctul cel mai nordic al județului), 
traversată de drumul județean modernizat DJ 670 care face 
legătura între cele două orașe.  Împreună cu Baia de Aramă, 
se conturează ca centre de polarizare și coordonare pentru 
zona de N a județului Mehedinți, Balta servind drept nucleu 
pentru cele cinci comune învecinate – Isverna, Godeanu, Băl-
vănești, Cireșu, Podeni (în total 5100 locuitori).

Din Planul Urbanistic General al comunei Balta, elaborat 
în 2008, aflăm că  “zona cuprinde terenuri cu relief și fertilita-
te similară, cu practici agrozootehnice similare, infrastructură 
socială și fizică deficitară, cu potențial turistic deosebit, insufi-
cient valorificat, zonă cu relații regionale tradiționale, favora-
bile unei strategii unitare de dezvoltare.”

Comuna se întinde pe o suprafață de 12.308 ha și este 
formată din șase sate: Balta – reședință de comună, Gorno-
vița, Prejna, Costești, Sfodea, Coada Cornetului și localitatea 
Nevăț, fără locuitori din 1977, dar care încă mai apare în evi-
dențele oficiale. Este o comună mică, cu o populație totală 
sub 2000 locuitori, și cu sate de cca 300 locuitori. 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. Terenurile sunt stabile și nu există riscuri de 
alunecări de teren sau inundații care să poată implica pier-
deri umane și materiale. Din punct de vedere compozițional, 
localitățile sunt fie grupate front de-a lungul drumului prin-
cipal, cu clădirile aliniate cu fațada principală sau laterală la 
stradă(Balta, Sfodea, Prejna și Costești), fie în trupuri rispite 
pe dealuri (Gornovița, Coada Cornetului), cu “conace de plai” 
izolate. Harta comunei Balta.
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Gospodăriile sunt organizate coform specificului rural, 
cu spații pentru locuire si producție, în care se desfășoară 
activități tradiționale, complementare lucrărilor agricole și 
zootehnice. Se remarcă multe construcții tradiționale care 
păstrează imaginea originară a satului mehedințean, cu lo-
cuințe din bârne de lemn în registrul superior, așezate pe 
un soclu de piatră, cu un regim de înălțime scăzut, de regulă 
dezvoltate pe parter, sau P+1. Tendința generală este de a 
păstra casele părintești(cu mici intervenții contemporane – 
înlocuirea ferestrelor cu geam termoizolant, refacerea înveli-
torii tradiționale din șindrilă cu țiglă sau tablă fălțuită), și de a 
adăuga construcții noi în vecinătatea acestora, de regulă din 
zidărie de cărămidă cu fundații de beton armat și înevlitoa-
re din țiglă, păstrând uneori elemente tradiționale – prispă, 
foișor -, și integrate funcțional în ansamblurile gospodărești. 
De asemenea, există un număr ridicat de gospodării vernacu-
lare în prezent nelocuite sau parțial utilizate1 – situație care 
se datorează declinului demografic -  care pot fi valorificate 
pentru dezvoltarea turismului în zonă (vezi cap. III.3.). Activita-
tea turistică ar încuraja activitățile tradiționale ale locuitorilor 
și ar susține diversificarea si expansiunea serviciilor oferite, 
incluzând populația autohotonă și oferind o posibilă soluție 
pentru stoparea declinului demografic prin crearea de noi ac-
tivități economice și ridicarea statutului localităților. Se păs-
trează un mod de viață tradițional rural, cu un nivel curent 
de dezvoltare al localităților  redus, datorită lipsei rețelelor de 
alimentare cu apă și gaze naturale, a sistemelor de canalizare 
și de gestionare a deșeurilor. Toate localitățile sunt conectate 
la rețele de electricitate, telefonie și televiziune. 

“Gradul înalt de izolare a comunităților locale, dispersia 
conacelor, face viabilă abordarea unor soluții de utilizare a 
energiilor alternative, neconvenționale, impactul de mediu, 
inclusiv cel asupra peisajului rămânând mai modest exprimat 
decât în cazul extinderii și modernizării rețelelor aeriene. Efi-
ciența economică va fi la rândul său mai înaltă, o astfel de so-
luție putând reprezenta un model de abordare sustenabilă.”

Drumurile comunale, de legătură între localități, for-
mează o rețea complexă de relații rutiere între comunele din 
geoparc, care, modernizată, poate deservi cu succes toate 
comunele. În prezent aceste drumuri sunt greu accesibile și 
practicabile pentru autoturisme, fiind, de regulă, drumuri de 
pământ parțial pietruite. Starea proastă a drumurilor îngre-
unează valorificarea potențialului turistic și cooperarea între 
comunele vecine. În interiorul comunei Balta, starea drumu-
rilor de legatură este bună, localitățile Balta, Prejna, Costești, 
Gornovița sunt usor accesibile cu mijloace auto, pe drumuri 
modernizate (accesul către satele Sfodea și Coada-Cornetului 
se face exclusiv pe drumuri pietruite). Nu există transport pu-
blic pe teritoriul comunei, intre localități, cu excepția microbu-
zului care transportă elevii la școală în Balta și a autobuzului 
de tranzit Baia de Aramă - Balta – Tr.Severin.

Aproape jumătate din suprafața comunei este acoperi-
tă cu păduri, din care 60% au rol de protecție a solurilor și 
terenurilor, restul putând fi exploatate, cu condiția realizării 
de împăduriri echivalente pentru a păstra echilibrul în zonă. 
Nu există mijloace de prelucrare locală a buștenilor și se ex-
portă ca atare, în ciuda meșteșugurilor tradiționale în lemn 

1. În evidența Primariei Balta figurează 21 de locuințe abandonate, și un 
număr mare de construcții utilizate sporadic, la sfârșit de săptămână, de 
către moștenitorii stabiliți în orașele din împrejurimi.
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specifice zonei. Este recomandat, prin Planul de Management 
al Geoparcului Platoul Mehedinți, ca majoritatea resurselor 
lemnoase să fie utilizate și/sau procesate local, pentru con-
strucții, combustibil sau pentru revigorarea industriilor loca-
le de prelucrare și meșteșugărești. Pădurile adăpostesc, de 
asemenea, și o abundență de fructe de pădure, ciuperci si 
plante medicinale, care nu sunt valorificate. Este de dorit ca 
aceste resurse secundare ale pădurii “să fie intens promovate 
și valorificate cu prioritate de către comunitățile locale, prin 
intermediul cărora să se sprijine și să se dezvolte inițiative ce 
vizează creșterea valorii adăugate, prin care să se genereze și 
un brand local‘’2. 

Agricultură. Cealaltă jumătate din suprafața comunei re-
prezintă teren agricol, din care un sfert este folosit drept teren 
arabil pentru culturi (în intravilan), iar restul revine pășunilor 
și fânețelor (în extravilan). Peste 80% din locuitori practică 
agricultura de subzisență, prin mijloace tradiționale, în linie 
cu prevederile Regulamentului Geoparcului Platoul Mehe-
dinți, pentru a susține dezvoltarea biodiversității in zonă, dar 
producția este redusă și nu acoperă măcar consumul pro-
priu. Predomină culturile de grâu, secară, porumb și cartofi, 
și livezile de pomi fructiferi și viță-de-vie, cu precădere cele de 
pruni, pentru țuică. Gospodăriile - cu un număr restrâns de 
persoane, adesea în vârstă - nu pot executa lucrări agricole de 
anvergură, necesare valorificării eficiente a terenurilor agrico-
le, și se rezumă la grădini proprii și la creșterea animalelor.

“Posibilitățile de înființare a unor culturi agricole înalt 
productive rămâne limitată la nivelul Geoparcului Platoul Me-
hedinți datorită particularităților ecologice ale teritoriului. O 
valorificare în acest sens va urmări dezvoltarea ramurilor po-
miculturii (așa cum este cazul vastelor livezi din zonele de est 
ale Geoparcului Platoul Mehedinți). In rest practicile agricole 
rămân limitate la cele tradiționale, de subzistență. O soluție în 
acest sens ar putea veni ca urmare a bio- și/sau eco-certifică-
rii unor produse sau de asociere cu un brand local prin care 
să se poată justifica o creștere a valorii de piață și generarea 
de venituri către populația locală.”

Ape. Râul Topolnița și pârâul Balta reprezintă principa-
lele cursuri de apă de pe teritoriul comunei și se întâlnesc în 
apropierea localității Sfodea. Pârâul Balta este alimentat de 
pârâurile ce străbat văile satelor Costești, Prejna și Gornovi-
ța și are debit variabil, în funcție de cantitatea de precipitații, 
producând inundații locale care formează lacurile Balta3 și 
Gornovița4. Localitățile sunt alimentate de numeroasele iz-
voare din zonă, captate în fântâni și puțuri de mică adâncime, 
mai puține în localitățile Balta, Sfodea și Coada Cornetului, 
care sunt așezate pe zone de carst. 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 preci-

2. Conform Planului de Management al Geoparcului Platoul Mehedinți.
3. Considerat monument al naturii, parte din rezervația naturală Cornetul 
Bălții, conform Planului Urbanistic General al comunei Balta, elaborat în 
2008.
4. Considerat monument al naturii, parte din rezervația naturală Cornetul 
Babei și Cerboanei, conform Planului Urbanistic General al comunei Balta, 
elaborat în 2008.
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pitații, inundând zonele centrale ale satelor și formând lacuri 
clasificate drept monumente ale naturii, cu potențial de valo-
rificare turistică. Se încurajează inițiative de exploatare și va-
lorificare a resurselor de ape minerale și/sau plate prin spriji-
nirea comunităților locale în dezvoltarea unor puncte proprii 
de îmbuteliere sau procesare secundară,proiecte care pot fi 
integrate în soluțiile de realizare a rețelelor de ape potabile.

Turism. Zona are foarte mult potențial turistic(monu-
mente ale naturii și peisajere, monumente de arhitectură, si-
turi 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 desti-
nate activității turistice, drumurile către monumente nu sunt 
semnalate, iar monumentele în sine nu sunt marcate în tota-
litate nici în PUG (pe planuri apar doar bisericile monument), 
și nu sunt stabilite zonele de protecție ale acestora. Traseele 
montane de interes turistic în Munții Mehedinți și Munții Cer-
nei sunt marcate parțial. Nu există sprijin din partea admi-
nistrației județene și asistență specializată pentru atragerea 
de fonduri externe pentru investiții în infrastructură, turism și 
agricultură, care ar ridica nivelul zonei.
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Satul Balta
 Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, satul 

Balta devine centru coordonator pentru teritoriile învecinate. 
Este reședință de plai și reședință de comună din 1864, însăr-
cinată cu paza graniței cu Imperiul Habsburgic, apoi cu Impe-
riul Austro-Ungar până la sfârșitul celui de-al Doilea Război 
Mondial, motiv pentru care, din 1908, este sediul mai multor 
instituții importante în zonă: școală5 și grădiniță cu program 
after-school, sediul Primăriei și al Poștei, care, împreună cu 
sediul secției de poliție, formează un mic nucleu administrativ 
în zona centrală a localității. În zonă a mai funcționat o ju-
decătorie, un spital (construit de meșteri italieni la începutul 
sec. al XX-lea), cu un teren de sport în apropiere, iar sătenii 
povestesc de existența scurtă a unui cinematograf. Fostul Spi-
tal de Nord deservea toată zona de N a județului, dar a fost 
abandonat și ulterior concesionat către Episcopia Strehaiei și 
Severinului în vedera organizării unui cămin de bătrâni, care 
nu a fost realizat. În vecinătatea spitalului se organizează săp-
tămânal un târg (cu diverse obiecte, acareturi, mobilier, îm-
brăcăminte,etc.), care dublează și drept piață. În 1978 a fost 
executată o instalație de alimentare cu apă potabilă în sistem 
centralizat, dar a fost abandonată, astăzi se mai păstrează 
stația de pompe și rezervorul (cu capacitate de 50 mc), în ac-
tuala clădire a școlii. În prezent se iau demersuri pentru rea-
lizarea unei noi rețele de alimentare cu apă și a fost întocmit 
un studiu de fezabilitate în acest sens.  

Este un sat cu tendință de adunare, cu gospodării grupate 
front la drumul principal (DJ 670) și o parte risipite în trupuri 
pe dealurile învecinate, greu accesibile pe drumuri de pământ 
care se transformă în pârâuri în perioade cu precipitații abun-
dente. Conform Planului Urbanistic General al comunei Balta 
din 2008, se prevede dezvoltarea prioritară a unei zone cen-
trale în localitate, relevantă ca reședință de comună și centru 
de coordonare pentru celelalte cinci comune6. În prezent s-au 
făcut demersuri pentru amenajarea unui nou sediu al Primă-
riei și s-a laborat un Plan Urbanistic Zonal pentru amenajarea 
unui centru civic, cu spații de agrement și terenuri de sport. 

5. Este singura școală funcțională din zonă , unde sunt înscriși toți copiii 
din comună, conform Planului Urbanistic General al comunei Balta, cap. 2, 
întocmit în 2008.
6. Arondate comunei Balta conform Planului de Amenajare Teritorială a 
județului Mehedinți.

SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 
elaborat în 2008.
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Satul Balta figurează cele mai multe monumente istorice 
de arhitectură, înscrise în Lista Monumentelor Istorice7, din 
întregul teritoriu al comunei. Așezarea este clasificată drept 
monument istoric în ansamblul ei ( Ansamblu rural Balta, 
MH-II-a-B-10259), deși nu este delimitată teritorial8 și nu este 
instituită zona de protecție a ansambului. Lista monumente-
lor cuprinde și vechea biserică a satului (Biserica de lemn 
„Sf. Voievozi”, MH-II-m-B-10256), situată în cimitir, care este 
abandonată și scoasă din cult, aflată într-o stare avansată de 
degradare. Din cele patru locuințe tradiționale clasate drept 
monumente istorice de architectură (Ruina casei de lemn 
Aneta Anițescu, cod MH-II-m-B-10257, Casa de lemn Maria 
Sitaru, cod MH-II-m-B-10258, Casa de lemn Ion Stănches-
cu, cod MH-II-m-B-10261, Casa Ion Niculescu, cod MH-II-
m-B-10260), doar două au fost identificate in situ (Ruina ca-
sei de lemn Aneta Anițescu și Casa de lemn Maria Sitaru), 
celelalte două fiind demolate sau distruse, conform surselor 
locale.

7. Anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumen-
telor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Ordi-
nul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis, 
15.02.2016.
8. Pentru scopul prezentului studiu, delimitarea a fost considerată actuala 
limită de intravilan a localității.
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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
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Satul Prejna este așezat în Valea Prejnei (zonă bogată 
în izvoare), cu gospodării dispuse relativ compact de-a lungul 
drumului principal (DC 29), cu “conace de plai” izolate, situate 
pe dealurile învecinate, către Balta și spre munte. Importanța 
satului Prejna se datorează prezenței lui Tudor Vladimirescu 
în acest teritoriu - o figură emblematică pentru istoria Țării 
Românești la începutul secolului al XIX-lea. Fiind încadrat în 
această zonă ca vătaf de plai, Tudor construiește în acest sat 
„(...) o biserică. În lunca Prejnei, care e facută cu spesele lui 
Tudor Vladimirescu (...), în care se află icoana bisericei si al 
lui Tudor Vladimirescu, dăruind această bisericä cu o livadă, 
care si astázi se stăpîneste de către biserică și la arendare 
este cunoscută sub numele de Livadea lui Tudor Vladimi-
rescu Slugerul.”9. Biserica există și astăzi, și este înscrisă în 
Lista Monumentelor Istorice: Biserica de lemn „Adormirea 
Maicii Domnului”, cod MH-II-m-B-10383, dar a fost modifi-
cată complet imaginea exterioară a acesteia. Pe teritoriul lo-
calității figurează mai multe monumente istorice, (Casa Niță 
Popescu, cod MH-II-m-B-10385 și Troiță de lemn, cod MH-IV-
m-B-10385), dar acestea nu mai existau la data deplasării pe 
teren (august 2016).

9. G.I. Lahovari, C.I. Brătianu, G. Tocilescu, Marele dicționar geografic al 
României, București: Societatea Grafică, 1898-1902, vol. 5, p. 94SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 

elaborat în 2008.
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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 și de alta a drumului, de la 
ieșirea din sat până la intersecția cu drumul princi-
pal. 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
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Satul Gornovița este situat la izvoarele pârâului cu ace-
lași nume, și este structurat în mai multe catune: Basarabi, 
Mazalani, Muncel, Gogaltani, Rotești, “în luncă”, ”la lac” – zonă 
în care se formează lacul Gornovița în perioadele bogate în 
precipitații, alimentat de apele Topolniței și Coșuștei. Lacul se 
formează datorită colmatării cu aluviuni a pârâului Gornovi-
ța, la baza Cornetului Babei10, unde albia pârâului este per-
meabilă. În perioade cu precipitații reduse, se decolmatează 
natural, iar apa acumulată trece pe sub cornet și se varsă în 
râul Coșuștea.

Este un sat cu tendință de adunare, cu gospodării grupa-
te front la drumul principal (DJ 30 – asfaltat parțial), și o parte 
risipite în trupuri pe dealurile învecinate, greu accesibile pe 
drumuri de pământ care se transformă în pârâuri în perioade 
cu precipitații abundente. Biserica veche din sat (situată lângă 
cimitir), este considerată monument istoric, înscrisă în Lista 
Monumentelor Istorice -  Biserica de lemn „Sf. Ștefan”, cod 
MH-II-m-B-10334. Imaginea bisericii a fost modificată în timp, 
învelitoarea tradițională din șindrilă a fost înlocuită cu tablă 
fălțuită, exteriorul bisericii a fost tencuit pentru a rezista mai 
bine intemperiilor, dar nu mai păstreaza nimic din imaginea 
originară a construcției. 

10.  Parte din rezervația naturală Cornetul Babei și al Cerboaei, arie prote-
jată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN - rezervație 
naturală de tip geologic, botanic și peisagistic. Declarată 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 protejate).

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

Localitate: sat Gornovița, com. Balta
Adresă: 103, în centrul satului
Datare: 1796-1799, ref. sec. XIX
Categorie: Arhitectură

BISERICA DE LEMN “SF. ȘTEFAN”

SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 
elaborat în 2008.

https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Botanic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Peisaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monitorul_Oficial
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Costești este localizată în Valea Costești, legată de cheile 
cu același nume, într-o zonă cu numeroase izvoare. Gospodă-
riile se constituie relativ compact de-a lungul drumului princi-
pal (DC 49) și al pârâului Costești, care străbat localitatea. Prin 
cheile Țâsnei (cunoscută local drept gaura Fetei, parte din re-
zervația naturală Valea Țâsnei) se poate ajunge la Băile Hercu-
lane și Valea Cernei (din Parcul Național Domogled-Valea Cer-
nei) pe drumuri “de picior”, pe urmele unui drum pietruit din 
perioada Imperiului Austro-Ungar, care ar putea fi valorificat 
în scopuri turistice. În apropierea satului se găsesc izvoarele 
râului Coșuștea, parte din Rezervația naturală Pereții cal-
caroși de la Izvoarele Coșuștei11, cu un mare potențial turis-
tic, care nu este valorificat. Biserica din sat (Biserica de lemn 
„Sf. Nicolae”, MH-II-m-A-10303) este singurul monument de 
grupă A, din Lista Monumentelor Istorice (de importanță nați-
onală), de pe teritoriul comunei. 

11. Idem 9.SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 
elaborat în 2008.
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sat Costești, comuna Balta
Descriere L.M.I. 2015:
Poziție: 368
Cod: MH-II-a-B-10260
Localitate: sat Costești, com. Balta
Adresă: nedelimitat
Datare: sec. XIX 
Categorie: 
Ansamblu - Urbanism, Arhitectură

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

BISERICA DE LEMN “SF. NICOLAE”

ANSAMBLU DE ARHITECTURĂ RURA-
LĂ “COSTEȘTI”
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Sfodea este o localitate dispusă relativ compact de-a lun-
gul drumului principal (DC 58), nemodernizat și greu accesibil 
cu mijloace auto și este străbătută de râul Topolnița. În su-
dul localității se află Peștera Sfodea, considerată monument 
al naturii și protejată, conform Regulamentului Geoparcului 
Platoul Mehedinți. Biserica satului (Biserica de lemn „Sf. Ar-
hangheli”, MH-II-m-B-10383) este de asemenea considerată 
monument istoric.

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”

SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 
elaborat în 2008.
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Evidența monumentelor istorice în teritoriu

Peisajul cultural al Podișului Mehedinți constituie o în-
treagă rețea de obiective de patrimoniu construit, cuprizând 
funcțiuni specifice așezărilor rurale. Conform Listei Monu-
mentelor Istorice12, comuna Balta cuprinde pe teritoriul său 
administrativ un număr de 15 obiective istorice protejate, 
cuprinzând ansambluri, situri și monumente care au făcut 
obiectul cercetării in situ al prezentului studiu, prin identifi-
carea și documentarea (fotografică, orală, relevee minimale 
etc.) în teren a obiectivelor clasate ca obiective istorice prote-
jate. Ca urmare a cercetării au fost întocmite fișe minimale13 
ale monumentelor, ce pot fi descărcate și vizualizate pe adre-
sa http://www.arhitectura-gpmh.ro/patrimoniu-vernacular/. 

SITURI: 
Așezare*, sat Balta, com. Balta (MH-I-

s-B-10052).

ANSAMBLURI: 
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), An-
samblul de arhitectură rurală, sat Prejna, com. 
Balta (MH-II-a-B-10384).

MONUMENTE: 
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 Dom-

nului”, 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).

12. Anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modifica-
rea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei mo-
numentelor 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.
13. Conform Normei metodologice din 18/04/2008 de clasare si inventa-
riere a monumentelor istorice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
540/17.07.2008,  Anexa nr. 2 la Normele metodologice – B. Fisa analitica 
minimala de inventariere a ansamblurilor, monumentelor si siturilor istori-
ce (Abreviere FMM).

http://www.arhitectura-gpmh.ro/patrimoniu-vernacular/
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*Așezarea – sit arheologic nu este cercetată și delimi-
tată topografic.

** Monument istoric neidentificabil in situ. Conform 
surselor locale, a fost demolat/ este dispărut.

În ceea ce privește legislația națională asupra patrimo-
niului cultural , legislația în vigoare referitoare la obiectivele 
protejate este Legea privind protejarea monumentelor is-
torice (Legea 422-200114):

„Art. 3. - Conform prezentei legi se stabilesc 
următoarele categorii de monumente istorice, bu-
nuri imobile situate suprateran, subteran sau sub-
acvatic:

a) monument - construcție sau parte de con-
strucție, împreună cu instalațiile, componentele 
artistice, elementele de mobilare interioară sau 
exterioară care fac parte integrantă din acestea, 
precum și lucrări artistice comemorative, fune-
rare, de for public, împreună cu terenul aferent 
delimitat topografic, care constituie mărturii cul-
tural-istorice semnificative din punct de vedere 
arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, științific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de ve-
dere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori 
muzeistic de construcții urbane sau rurale care 
împreună cu terenul aferent formează o unitate 
delimitată topografic ce constituie o mărturie cul-
tural-istorică semnificativă din punct de vedere 
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând 
acele creații umane în cadru natural care sunt 
mărturii cultural-istorice semnificative din punct 
de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, is-
toric, artistic, etnografic, religios, social, științific, 
tehnic sau al peisajului cultural. (...)

Art. 7. - (1) Monumentele istorice se clasează 
astfel:

a)în grupa A - monumentele istorice de valoa-
re națională și universală;

b) în grupa B - monumentele istorice repre-
zentative pentru patrimoniul cultural local.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare monument istoric se 
instituie zona sa de protecție, prin care se asigură 
conservarea integrată a monumentului istoric și a 
cadrului său construit sau natural. (...)

(3) În zona de protecție pot fi instituite servi-
tuți de utilitate publică și reglementări speciale de 
construire prin planurile și regulamentele de ur-
banism aprobate și avizate conform legii.

Art. 59. – Până la instituirea zonei de protecție 
a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se con-
sideră zonă de protecție suprafața delimitată, cu o 
rază de 100 m în localități urbane, 200 m în locali-
tăți rurale și 500 m în afara localităților, măsurată, 
de la limita exterioară, de jur-împrejurul monu-
mentului istoric.”

14. Idem 9.
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A.2.2. STUDIU ISTORIC, URBANISTIC ȘI 
ARHITECTURAL

Prezenţe arheologice în teritoriu. Primele atestări.

Prezența unei întregi rețele antice de drumuri romane1 
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.”2 
Deși mărturiile arheologice din zonă atestă urme de locuire 
încă din perioada antică (așezarea arheologică din zona Peș-
terii Mari din Balta), primele atestări scrise despre așezările 
din acest spațiu geografic datează, însă, începând cu secolul 
al XV-lea. „În secolele XV și XVI sunt amintite în documente și 
alte sate: Costești și Mărășești, care la 1486 au certuri cu Bra-
tilovul, Colibași, Nadanova, Cerna Vîrf, schiturile de la Topol-
nița și Crivelnicul. Avem de-a face, așadar, cu sate străvechi, 
pomenite în primele documente ale Țării Românești.”3 Evolu-
ția economică a acestor așezări s-a bazat pe în primul rând 
pe preocuparile locuitorilor din teritoriu de creștere a anima-
lelor. Prezența drumurilor antice din perioada romană va de-
termina principalele direcții - noduri de dezvoltare economică 
din zonă:  Drobeta Turnu-Severin și Baia de Aramă.

Istoricul teritoriului administrativ şi al localităţilor com-
ponente. Evenimente istorice. Personalităţi.

Formele de așezare umană din zonă sunt marcate de 
existența satelor libere și a celor aservite, predominând însă 
cele libere – așa numitele sate moșnenești. „Însăși memoria 
colectivității mai păstrează încă existența <curelelor> moșne-
nești, formă de organizare juridică și economică a trupului de 
moșie, reflectând însă și structura socială a acestor comuni-
tăți.”4 Astfel, satele din zona Podișului Mehedinți se prezintă 
de-a lungul istoriei drept „sate de tip răsfirat și risipit, cu case 
de lemn sau din piatră gălbuie, înălțate uneori pe pivnițe, în 
care se intră pe porți înalte cioplite din lemn de stejar”5. 

Trebuie atrasă atenția asupra tendinței generale de for-
tificare a construcțiilor destinate locuirii din acest spațiu geo-
grafic, trăsătură generată de permanenta prezență a graniței 
1.  Andrei PĂNOIU, Arhitectură și sistematizare rurală în județul Mehedinți, 
București: Ed. MNIR, 1983, p.17, „Drumurile principale însemnate urmă-
resc pe liniile lor importante străvechile drumuri romane; un fir important 
urcă pe cerna în sus către centrul Transilvaniei, prin Banat. (…) Foarte 
important se arată drumul ce pleacă de la Cerneți către Baia de Aramă, 
cu doua variante: una trecând prin Marga și Balta, iar alta prin Bobaița și 
Bala. (…) Ca sate se specifică: Ponoarele, Negoiești, Glogova, Olteni, Lu-
poaia, Ploștina Broșteni, Ciovărnășani, Cireșul, Gornivița, Prejna, Costești, 
Bala, Dîlbocița, Cerneți, Bresnița, Bistrița, Hinova, Burila, Batoți, Padina, 
Poroina, Fîntîna Domnească, Orevița, Rogova, Bîcleșul etc.”
2.  Ibid.
3.  Paul PETRESCU et. al., Arta populară din Mehedinți, Drobeta-Turnu Se-
verin: Comitetul De Cultură Și Educație Socialistă Centrul De Îndrumare a 
Creației Populare Și a Miscării Artistice De Masă Mehedinți, 1983, pp. 6-7
4.  Ibid.
5.  Ibidem, p. 9

Plan Google Maps cu marcarea drumurilor romane 
din teritoriu

Urme ale vechilor curele moșnenești din satul Bal-
ta. SURSĂ: Andrei Pănoiu
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de-a lungul Văii Cernei. Se poate observa construirea unei în-
tregi rețele de construcții fortificate în teritoriu, prin frecvența 
zidăriei de piatră la „toate acele construcții cu rol utilitar, piv-
nițe și conace de plai6, conacele de deal și toate locuințele și 
adăposturile întărite sau culele de toate felurile”7. În ceea ce 
privește locuințele confecționate din lemn, Ion Ionescu de la 
Brad menționează că în Mehedinți „casele de lemn se fac din 
bârne, în pădure, unde se cioplesc și se încheie (...). Cele mai 
multe sunt făcute din gorun.”8 Aceste tendințe de dispune-
re în teritoriu se concretizează în delimitarea și evoluția unor 
așezări umane de o vechime considerabilă de pe teritoriul co-
munei Balta.

Satul Balta, reședința actuală a comunei Balta, este ate-
sată documentar în secolul al XIV-lea, având ca moș înteme-
ietor pe Petre Medonea și pe descendentul său, la 1547, pe 
spătarul Căciulat9. Fiind constituit pe marginea principiilor de 
ordonare a curelelor moșnenești, din teritoriul satului Balta 
fac parte și mahalalele Oprițeasaca, Anițeasca, Lăzăreasca și, 
inclusiv, actualul sat Sfodea. Satul Balta s-a impus timpuriu ca 
nucleu în teritoriu, fiind pichet de graniță (cu Imperiul Habs-
burgic până în anul 1867, apoi cu Imperiul Austro-Ungar până 
la 1918) și reședință de plai (plaiul muntelui până în anul 1831, 
al plaiului Cloșani până în anul 1881, al plaiului Cerna până în 
anul 1925). Odată cu tendințele de modernizare ale așezărilor 
rurale, satul Balta este dotat cu instituții instituții importante 
în teritoriu: judecătorie (1908-1952), spital (1907-1977), socie-
6.  Locuință specifică zonei delimitate a Geoparcului Platoul Mehedinți, fi-
ind compusă dintr-o incintă fortificată din zidărie de piatră, cu locuința dis-
pusă pe una sau mai multe laturi ale incintei și formând o curte interioară. 
Astfel de locuințe se construiau izolat, pe vârfurile dealurilor din zonă. 
7.  Andrei PĂNOIU, op. cit., p. 210
8.  Ion IONESCU DE LA BRAD, Agricultura română în județul Mehedinți, 
București: Imprimeria Statului, 1868, p. 151
9.  Dicționarul Enciclopedic al Județului Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin: 
Editura Prier, 2003.

Harta Țării Românești întocmită de Anton Maria del 
Chiaro (1718) cu marcarea satului Prejna și graniței 
cu Banatul

A doua ridicare topografică imperială 
(Franziszeische Landesaufnahme - 1806-1869)
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tatea cooperitiva Creasta Carpaților (1908-1948)10.

În perioada 1864-1964, satul este reședință de comună 
cu localitățile Balta și Sfodea, urmând ca în perioada 1964-
1968 să se adauge și localitățile Coada Cornetului și Nevăț, iar 
în anul 1968 se adaugă și localitățile Costești, Prejna și Gorno-
vița (ale fostei comune Prejna). 

La sfârșit de secol al XIX-lea, satul este prezentat astfel: 

„BALTA, com. rur., așezata in centrul plaiului Cerna, jud. 
Mehedinti, la distanta de 40 kil. de orașul Turnul-Severin. For-
mează comuna cu satul Sfodea, având mahalalele Opriteasca, 
Anițeasca și Lazareasca. Este situat pe valea Topolnitei, avind 
o suprafață de 1650 hect. Se margineste: la răsarit cu satul 
Runcșorul al comunei Dîlma, la miază-zi cu comuna Marga, 
la apus cu comuna Cireșul și la miază-noapte cu comunele 
Gornovița și Prejna; avînd peste tot 174 contrib. cu 865 loc. 
In 202 case. Ocupațiunea locuitorilor este agricultura și creș-
terea vitelor. Calitatea pămîntului este, pe valea Topolnitei, 
fertilă, iar pe dealuri mijlocie. Loc. posedă: 24 pluguri, 49 care 
cu boi, 11 căruțe cu cai și 452 stupi. Com. are 2 bis., cu 2 preoți 
si 2 cântăreți; o școală cu 1 invațător, frecuentată de 36 elevi 
si 2 eleve. Are si 3 cârciumi. Budgetul comunei coprinde: la 
ven. 1242 lei, și la chelt. 974 lei. Vite în această comuna sunt: 
392 vite mari cornute, 30 cai, 603 oi, 360 rîmători și 200 capre. 
In comuna Balta este reședința plaiului Cerna. Prin aceasta 
comună trece șoseaua vecinală Halinga – Balta – Baia - de - 
Arama. Dealurile mai principale din aceasta comuna sunt: Pe-
rișorul, Bordea și Cornetul-Bobic; iar văile mai principale sunt: 
Coșuștea și Balta. Pe teritoriul acestei comune, cu ocaziunea 
facerei unui puț, s-a descoperit în pamânt cărbuni intocmai 
ca cei de la Bahna. Tot aci se află, pe Valea - Belței, un izvor cu 
pucioasă. La apus de comuna Balta, în locul numit Ponorălul, 
se află morminte foarte vechi, ruinele unui templu, și alte pie-
tre ce au servit ca fundament de case. Pe aci se văd și urmele 
unui drum vechiu, care duce pe vale spre Carpați. Se spune ca 
in vechime a existat aci un sat, care era in legatura cu alte sate 
de peste Carpați, prin acel drum vechiu (?) La rasarit de comu-
na Balta, în locul numit Criva, in mijlocul unei paduri seculare, 
se afla morminte cu cruci de piatra. La miază-zi de comuna 
Balta, în iocul numit Nătămcuia, a fost hanul lui Tudor Vladi-
mirescu, care a avut legaturi de comerciu cu Nicolae Zoican, 
de oare-ce Tudor a stat ca vătaf de plaiu mai multi ani în satul 
Balta. Se povesteste despre slugerul Tudor, ca era un om re-
ligios, și că pedepsea aspru pe cei ce nu veneau la biserică în 
zilele de sarbătoare. Asa ca odată, în ziua de Sf. Gheorghe, cel 
mar notabil locuitor din comuna Balta, Anițescu, fiind-cä n’a 
venit la biserica, după terminarea serviciului divin, din porun-
ca slugerulur Tudor, a fost adus și băgat cu capul si cu mâinile 
în jug. Această pedeapsă o aplica tuturor locuitorilor de sub 
administrațiunea sa, de cîte-ori nu-I ascultau poruncile”11.

10.  Plan urbanistic general al comunei Balta, 2009 (întocmit de “Urban 
Proiect Mehedinți”), p.4.
11.  George Ioan LAHOVARI et. al., Marele dicționar geografic al României, 
București: Societatea Grafică, 1898-1902, vol. 1, p. 223.

A treia ridicare topografică imperială, 
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„1. B. Com. rur. In Rom., jud. Mehedinți, pl. Cerna; for-
mează com. cu sat. Sfodea, având 865 loc., cari se ocupa  cu 
agricultura și prăsirea vitelor; 2 biserici cu 2 preoți și 1 școală 
cu 1 invățător. Pe teritoriul com. se văd urmele unui drum 
vechiu, care duce spre Carpați; în locul numit Ponoralu se află 
ruinele unui templu; la miada-di de com. B., în locul numit Na-
tumcuia, a fost hanul lui Tudor Vladimirescu, care a stat mai 
mulți ani ca vătaf de pl. în satul B”12.

În deceniul al III-lea al secolului al XX-lea, satul este de-
scris astfel:

„BALTA = com. r. Jud. Mehedinți, pl. Cloșani; aci se văd 
ruinile unui templu; aci a locuit Tudor Vladimirescu mai mult 
timp ca vătaf de plaiu; se găsesc cărbuni de pământ”13.

„(...) un sat din jud. Mehedinți își trage numele de la faptul 
că în mijlocul satului se află o baltă mare, cum ne relatează 
dicționarul Geografic al județului”14.

„BALTA. Sat în jud. Mehedinți. Ruine și resturi romane”15.

Nicolae Stoicescu face referire la istoricul Bisericii de lemn 
Sfinții Voievozi – monument istoric de arhitectură (cod LMI: 
MH-II-a-B-10259) - din satul Balta:  „BALTA = Mehedinți (bis. 
De lemn Sf. Voievozi, ante 1805 – datare C. Bălan_ ruinată)”16.

Satul Costești este atestat în anul 1468 (în judecata cu 
satul Bratilovu). Localitatea este reședință a comunei Prejna 
în perioadele 1864-1912 și 1932-1942 – împreună cu locali-
tățile Prejna și Costești - și în perioadele 1925-1930 și 1945-
1949 - cu Prejna, Costești și Gornovița. În anul 1968 devine 
localitate a comunei Balta, odată cu desființarea comunei 
Prejna. În localitate funcționează un pichet de graniță până 
în anul 1918, la trecere peste granița cu Imperiul Austro-Un-
gar. Se subliniază bătălia din 1857 în localitatea Costești între 
turcii lui Aga Arghir și o grupare bulgaro-sârbă condusă de 
căpitanul Jifcu17.

La sfârșit de secol al XIX-lea, satul este prezentat astfel: 

„Costești, com. rur., în jud. Mehedinti, pl. Cloșani, la dis-
tantă de 41 kil. de orașul Turnu-Severin, iar de Baia-de-Ara-
ma, resedința plasei, de 28 kil. E situată la poalele dealuluI 
Bănia. E formată dintr-un singur sat. Are o poziție strategică, 
fiind închis de toate părțile de dealuri; nu are decît o cheie sau 
strîmptoare, pe unde este un drum pentru mersul carelor și 
trăsurilor, și prin care se scurge Pîrîul-Costeștilor, ce-și ia sor-

12.  Dr. C. DIACONOVICH, Enciclopedia română, Publicată din însărcinarea 
și sub auspiciile Asociațiunii pentru Literatura română și cultura poporului 
român, 1894-1904, Tomul I, p. 378.
13.  Gheorghe ADAMESCU, Dicționarul enciclopedic ilustrat Cartea Româ-
nească, Ed. Cartea Românescă, 1931, p. 1512.
14.  Ion Aurel CANDREA, Elemente de toponimie cu privire specială la topo-
nomia Olteniei (curs), Facultatea de Litere și Filosofie din București, 1932- 
1933, p. 37
15.  O.G. LECCA, Dicționar istoric, arheologic și geografic al României, Bu-
curești: Ed. Universul, 1937, p. 47
16.  Nicolae STOICESCU, Bibliografia localităților și monumentelor feudale 
din România I Țara Românească (Muntenia, Oltenia și Dobrogea), Mitropo-
lia Olteniei, 1970, p. 54
17.  Plan urbanistic general al comunei Balta, 2009 (întocmit de “Urban 
Proiect Mehedinți”), p.5.
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gintea din Furcitura-Băniei. Are o populatie de 528 locuitori, 
din cari 88 contribuabili ; locuiesc în 116 case. Locuitorii pose-
dă: 8 pluguri, 7 care cu boi și 1 căruță cu cal. Sunt 117 stupi. 
Are o biserică, deservită de 1 preot, 2 cîntăreți și 1 paracliser. 
Budgetul comunei are la venituri 837 lei și la cheltuieli 618 lei. 
Vite sunt: 308 vite mari cornute, 441 capre, 18 cai, 400 oi și 
236 rîmători. Costești are o șosea comunală, ce vine în sosea-
ua Prejnei si se leagă cu soseaua Baia – de - Aramă. În această 
comună, se zice, a fost o luptă în 1807, luna Ianuarie, între un 
corp de Turci, cari jefuiseră plaiurile Cloșani și Cerna, conduși 
de Aga-Arghir, și la întoarcerea lor spre Ada-cale s-au abă-
tut la com. Costești spre a jefui pe preotul comunei, anume 
Macu. Au rămas noaptea acolo. În timpul acesta se trimesese 
din Cerneți, de către autorități, un corp de armată, compus 
din Ruși și Sîrbi, sub conducerea unuI căpitan numit Jifcu, care 
ajungîndu-i în această comună, s’au luptat cu dinșii. După trei 
zile, Turcii s-au retras în Adacalé, iar corpul trimes contra lor, 
cu căpitanul Jifcu, s’a intors la Cerneți, unde căpitanul Jifcu fi-
ind rănit, după șase zile, a încetat din vieață. Frica ce a produs 
lupta aceea, în Turcii din Adacalé, a facut ca să înceteze pen-
tru un timp oare-care jafurile din pl. Cerna și Cloșani.”18

„Costești, pârâu, în județul Mehedinți, plaiul Cerna. Izvo-
rește din poala muntelui Bănia; trece prin comuna Costesti și 
contribue la formarea riului Topolnita.”19

Nicolae Stoicescu face referire la istoricul Bisericii de 
lemn Sfântul Nicolae – monument istoric de arhitectură (cod 
LMI: MH-II-m-A-10303) - din satul Costești: „COSTEȘTI = com. 
Prejna, jud. Mehedinți (M bis. De lemn Sf. Nicolae, sfârșitul 
sec. XVIII sau 1835).”20

Satul Gornovița este atestat documentar în anul 1511 în-
tre satele aparținătoare de mânăstirea Tismana. În 1721/1722 
cu numele Gorno Vodița (la începuturi această așezare apar-
ținea de mânăstirii Vodița). În anul 1727 apare cu numele 
Gornovodița, în anul 1780 sub denumirea Gorno Vodița, iar 
în anul 1784 cu Gornovița (în acte de judecată între Barbu și 
Sima Roată), în 1808-1810 în Gornovița se fac vânzări către 
logofătul Radu Muica (moșnean din sat). În 1819 Gornovița 
era pe moșia capitanului Trochi cu 30 de familii în 1836 cu 
86 de familii. (…) Localitatea este reședință de comună cu sa-
tul Gornovița în perioada 1864-1912, 1925-1930, aparține de 
comuna Prejna în perioadele 1912-1925, 1931-1938 și 1942 – 
1968, de comuna Costești în perioada 1939-1942 și de comu-
na Balta începând cu mai 1968. Localitățile comunei Balta au 
mesaje referitoare la slugerul Tudor Vladimirescu, a cărui ori-
gine se susține a fi localitatea Prejna: „în 1808 dăruiește teren 
bisericii Prejna, pe care o și ctitorește; între localitățile Cos-
tești și Prejna în locul la <bârne> T. Vladimirescu a început o 
biserică pe care nu a terminat-o; în 1820 Gh. Latco Târlui fura 
pe Floarea Raescu din Gornivița fiind pedepsit de T. Vladimi-
rescu; la Gornovița se identifică castanii lui T. Vladimirescu.”21

18.  George Ioan LAHOVARI et. al., op.cit., 1898-1902, vol. 2, p. 676.
19.  Ibidem, p. 678.
20.  Nicolae STOICESCU, op.cit., Mitropolia Olteniei, 1970, p. 200
21.  Plan urbanistic general al comunei Balta, 2009 (întocmit de “Urban 
Proiect Mehedinți”), p.6.
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La sfârșit de secol al XIX-lea, satul este prezentat astfel: 

„Gornovița, com. rur., jud. Mehedinți, plaiul Cloșani, la 48 
kil. de orașul Turnul-Severin, și la 24 kil. de Baia-de-Aramă, re-
sedința plasei, situată pe fața Dealului-Babelor. Are 100 con-
tribuabili; 600 locuitori; 145 case. Locuitorii posedă.: 10 plu-
guri, 15 care cu boi, 2 căruțe cu cai; 116 stupi. Are o biserică, 
cu 1 preot și 2 cântăreți. Budgetul comunei are la venituri 782 
lei ; iar la cheltueli 780 lei. Vite sunt: 360 vite mari cornute, 23 
cai, 400 oi, 641 capre și 200 râmători. E strabatuta de o șosea 
comunală care o leaga cu soseaua Balta - Bala-de-Aramă.”22

Nicolae Stoicescu face referire la istoricul Bisericii de 
lemn Sfântul Ștefan – monument istoric de arhitectură (cod 
LMI: MH-II-m-B-10334) din satul Gornovița: „GORNOVIȚA = 
com. Prejna, jud. Mehedinți (bis. De lemn Sf. Ștefan, sfârșitul 
sec. XVIII, 1796 – 1799? Reparată 1905)”23.

Satul Prejna este atestat documentar în secolul al XV-lea 
- 1561/1568 (Prejna sau Prisina) - pentru mânăstirea Tismana, 
iar în 1656 prin hotarnicul aga Buliga din Prejna; în 1808 T. 
Vladimirescu dăruiește bisericii din Prejna 30 de stânjeni în 
hotarul Romanionilor. Localitatea este reședință de comună 
cu satul Prejna în perioada 1864-1912, cu satele Prejna, Cos-
tești și Gornovița în perioadele 1912-1925, 1931-1932, 1942-
1945, 1950 - 1968 (când se desființează și trece în comuna 
Balta) și cu satele Prejna și Costești în perioadele 1925-1930 
și 1949. În Prejna au funcționat băncile de credit „Renașterea” 
(1907-1942) și „Plaiurile Munților Carpați” (1907-1948)24.

La sfârșit de secol al XIX-lea, satul este prezentat astfel: 

„Prejna, com. rur, în jud. Mehedinti, plaiul Cerna, la 43 
kil. de orașul Turnul-Severin, situate la poalele muntelui Se-
cul, pe vale, la 2 kil. de frontiera austriacă. Se marginește : la 
N.-E. și N.-V. cu niște înalte dealuri, care-i servesc de adăpost 
contra vînturilor puternice ce sufla din partea despre Nord; 
la miaza-zi Cu lunca Prejnei, care se strîmtează la intrarea în 
sat, formînd un fel de citadela, întocmai ca la Costești. E for-
mata numai din satul cu același nume. Are o populatie de 840 
locuitori; 140 de case ; o școală mixtă cu 22 elevi (1899-900); 
o biserică. În lunca Prejnei, care e facută cu spesele lui Tudor 
Vladimirescu (vezi Istoria Arheologia și Filologică de Gr. Toci-
lescu), în care se află icoana bisericei si al lui Tudor Vladimi-
rescu, daruind această bisericä cu o livadă, care si astázi se 
stapîneste de catre biserică și la arendare este cunoscută sub 
numele de Livadea lui Tudor Vladimirescu Slugerul. Se crede 
că satul e foarte vechi, după cum ar rezulta din actele de po-
sesiune ce au locuitorii. Deasupra comunei, în apropiere de 
com. Izvernea, se află com. Beletinul, întarita cu redute, care 
se vad și azi. Locultorii posedă: 12 pluguri, 12 care cu boi, 4 
căruțe cu cai, 450 stupi. Prin comună trece șoseaua comunală 
ce vine de la Gornenți, trece prin Prejna și se leagă cu șoseaua 

22.  George Ioan LAHOVARI et. al., op.cit., București: Societatea Grafică, 
1898-1902, vol. 3, p. 611
23.  Nicolae STOICESCU, op.cit., Mitropolia Olteniei, 1970, p. 345
24.  Plan urbanistic general al comunei Balta, 2009 (întocmit de “Urban 
Proiect Mehedinți”), p.6.

A doua ridicare topografică imperială 
(Franziszeische Landesaufnahme - 1806-1869)

A treia ridicare topografică imperială, 
(Franzisco-Josephinische Landesaufnahme - 1869-1887)
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Turnul-Severin  -  Balta  -  Baia-de-Aramă.”25

În deceniul al III-lea al secolului al XX-lea, satul este de-
scris astfel: „PREJNA. Sat în Mehedinți la munte. Biserica zidită 
de Tudor Vladimirescu, 1818.”26

Nicolae Stoicescu face referire la istoricul Bisericii de 
lemn Adormirea Maicii Domnului – monument istoric de arhi-
tectură (cod LMI: MH-II-m-B-10385) - din satul Prejna: „PREJNA 
= jud. Mehedinți (M bis. De lemn Adormirea, făcută de Tudor 
Vladimirescu sluger, 1808, refăcută după 1859 și refăcut pic-
tura 1893; se păstrează catapeteasma de lemn din 1803)”27.

Satul Sfodea este atestat documentar în 1833 ca maha-
la a localității Balta28. Începând cu anul 1968 face parte din 
comuna Balta. La sfârșit de secol al XIX-lea, satul Sfodea este 
prezentat astfel: 

„Sfodea, sat, jud. Mehedinti, pl. Cerna, com. rur. Balta”29.

O serie de personalități locale își exercită influența asu-
pra istoricului și asupra evoluției fondului construit de pe teri-
toriul comunei Balta. Prezența lui Tudor Vladimirescu - o fi-
gură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul 
secolului al XIX-lea – își lasă amprenta asupra zonei cercetate. 

În „Marele dicționar geografic al României”, Tudor Vladi-
mirescu este asociat satului Balta ca fiind vătaf de plai în te-
ritoriu și având un han în Nătămcuia. Personalitatea lui este 
recunoscută ca având tendințe justițiare: pedepsirea lui Ani-
țescu din Balta datorită lipsei sale de la slujbă săptămânală și 
a lui Gh. Latco Târlui din Gornovița fiindcă a furat-o pe Floarea 
Răescu (1820).

„La miază-zi de comuna Balta, în iocul numit Nătămcuia, 
a fost hanul lui Tudor Vladimirescu, care a avut legaturi de 
comerciu cu Nicolae Zoican, de oare-ce Tudor a stat ca vătaf 
de plaiu mai multi ani în satul Balta. Se povesteste despre slu-
gerul Tudor, ca era un om religios, și că pedepsea aspru pe cei 
ce nu veneau la biserică în zilele de sarbătoare. Asa ca odată, 
în ziua de Sf. Gheorghe, cel mar notabil locuitor din comuna 
Balta, Anițescu, fiind-cä n’a venit la biserica, după terminarea 
serviciului divin, din porunca slugerulur Tudor, a fost adus și 
băgat cu capul si cu mâinile în jug. Această pedeapsă o apli-
ca tuturor locuitorilor de sub administrațiunea sa, de cîte-ori 
nu-I ascultau poruncile”30.

Tudor Vladimirescu este asociat satului Prejna datorită 
tatălui său, născut în această zonă. Această apropiere deter-
mină ctitorirea în satul Prejna a unei biserici de lemn, în anul 
1808, „(...) în care se află icoana bisericei si al lui Tudor Vladi-
mirescu, dăruind această bisericä cu o livadă, care si astázi se 
25.  George Ioan LAHOVARI et. al., op.cit., București: Societatea Grafică, 
1898-1902, vol. 5, p. 94
26.  O.G. LECCA, op.cit., București: Ed. Universul, 1937, p. 421
27.  Nicolae STOICESCU, op.cit., Mitropolia Olteniei, 1970, p. 514
28.  Plan urbanistic general al comunei Balta, 2009 (întocmit de “Urban 
Proiect Mehedinți”), p.4.
29.  George Ioan LAHOVARI et. al., op.cit., București: Societatea Grafică, 
1898-1902, vol. 5, p. 378
30.  George Ioan LAHOVARI et. al., op.cit., București: Societatea Grafică, 
1898-1902, vol. 1, p. 223

A doua ridicare topografică imperială 
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A treia ridicare topografică imperială, 
(Franzisco-Josephinische Landesaufnahme - 1869-1887)

A treia ridicare topografică imperială, 
(Franzisco-Josephinische Landesaufnahme - 1869-1887)
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stăpîneste de către biserică și la arendare este cunoscută sub 
numele de Livadea lui Tudor Vladimirescu Slugerul.”31 Actuala 
biserică din Prejna este o refacere a bisericii de lemn constru-
ite inițial:

„Biserica actuală din Prejna este o refacere a bisericii de 
lemn construită de Tudor Vladimirescu (se pare că tatăl său 
era din Prejna) și Gheorghe Duncea – omul său de legătură cu 
turcii din Ada-Kaleh. Tudor Vladimirescu o ridică la 1808 și o și 
înzestrează cu pământ; cărți bisericești; icoane semnate și da-
tate – Ghiță Zugravul 1808. Biserica se reface în 1859 (cea care 
funcționează și astăzi) când pereții de gorun – sunt înlocuiți cu 
zid. Din vechea biserică se mai păstrează icoanele și tabloul 
votiv până la 1871 și 1955. În 1955 este pictată de N. Rotaru. 
Pictura nu este în frescă ci sub forma de panouri care poartă 
inscripția donatorului. Exemplu: - Sfântul Ioan Botezătorul – 
donat Stoican, Sf. Tiron – donat Niță și Gh. Paloșu. Clopotnița 
este din zid și este alăturată bisericii. Fațada este pictată - în 
centru icoana de hram (Adormirea Maicii Domnului) flancată 
de Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru.”32

Importanța și trăinicia familiilor de moșneni în teritoriu 
poate fi evaluată prin continuitatea unor nume. Astfel, nu-
mele de Anițescu, Sitaru și Zoican33 sunt nume cu tradiție, în 
special în satul Balta, legate inclusiv de patrimoniul construit 
protejat de pe teritoriul comunei (Ruina casei Aneta Anițescu, 
Casa de lemn Maria Sitaru etc.). De fapt, numărul de familii de 
moșneni se îmbogățeste datorită strânsei relații a teritoriului 
cu Banatul, ceea ce determină o imigrație masivă în secolul al 
XVIII-lea și are ca rezultat stabilirea unor familii bănățene de 
moșneni în teritoriu.

„Tot spre sfârșitul secolului al XVIII-lea vin Stoicanii, Dun-
ceștii, Dumitreștii și Pîrvăneștii, în Prejna, (...) Drăganii și Băsă-
rabii, de la Valea Bolvașniței, au venit la Gornovița. Au existat, 
însă, și plecări din vechile așezări, o parte din locuitorii primei 
așezări de la Gogoeva s-au tras „în jos”, întemeind satele Go-
rnovița și Costești, iar alții s-au stabilit la Malarișca. Venirile 
și plecările au generat și lungi certuri pentru moșie. Astfel, în 
1930 aflăm de un proces între Prejna și Costești, care era pe 
rol de 56 de ani. (...) De multe ori, aceste certuri aveau loc și cu 
locuitorii de dincolo de Munții Mehedinți. Astfel, în anul 1859, 
moșnenii din plaiul Cloșani – satele Vîrciorova, Ilovița, Bahna, 
Cireșu Negrușa, Gornenți, Gornovița, Prejna, Izverna, Obîrșia 
Cloșani, Mărășești, Brebena, Orzești – se plâng prefectului Ion 
Aureliu de încălcările ce se fac de către grănicerii bănățeni pe 
moșiile lor, iar prefectura județului Mehedinți, constatând la 
fața locului aceste încălcări, informează ministrul că .... aus-
triecii în acelu pământu neutru adesea-i tragu și-i globescu 
pentru vitele loru”.34

31.  Ibid.
32.  Informație preluată de pe panoul informativ așezat in situ: Proiect 
finanțat prin PHARE 2004-2006 România-Muntenegru, martie 2008.
33.  Aceste nume au fost regăsite și pe parcursul cercetării de teren, reali-
zate în august 2016, ca nume de familie comune în satul Balta.
34.  Paul PETRESCU et. al., op.cit., Drobeta-Turnu Severin: Comitetul De 
Cultură Și Educație Socialistă Centrul De Îndrumare a Creației Populare Și 
a Miscării Artistice De Masă Mehedinți, 1983, pp. 7-8

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din 
Prejna (1808), ctitoria lui Tudor Vladimirescu

Planul casei Ioan Anițescu, sat Balta. SURSĂ: Andrei 
Pănoiu

Ruina casei de lemn Aneta Anițescu (1902), sat Balta 
(anexă)

Casa de lemn Maria Sitaru (1910), sat Balta

Casa Valerica Zeican, sat Balta. SURSĂ: Andrei 
Pănoiu
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Influența familiilor de boieri asupra teritoriului cercetat 
si asupra evoluției așezărilor este strâns legată de statutul 
țăranilor din sate, fie ei moșneni sau clăcași. Certurile erau 
determinate de mișcări în teritoriu care priveau cea mai mare 
bogăție a țăranilor: pământul. Astfel, „(..) țărănimea avea de 
suferit complicitatea boerimii locale, nesocotitoare a drep-
turilor deținute de moșneni și acaparatoare a pământurilor 
lor.”35 Cu toate acestea, prin intermediul a diverse inscripții, 
putem enumăra câteva familii de boieri care reușesc să-și 
lase amprenta asupra satului din comuna Balta, mai ales la 
începutul secolului al XIX-lea.

Familia Bălteanu (Constantin și Stanca) – sat Balta. 
Personalitatea familiei de boieri Bălteanu (zis Găină) își lasă 
amprenta asupra satului, fiind menționat în calitate de ctitori 
ai noii biserici de zid construite în anul 1889 - Biserica Sf. Im-
părați Constantin și Elena - și ca donatori ai terenului pe care 
se construiește spitalul din Balta în anul 1906, conform in-
scripției: „CLĂDIT ÎN ZILELE MAJESTĂȚII SALE REGELUI CAROL 
I, FIIND MINISTRU DE INTERNE G.GR. CANTACUZINO DIN INI-
ȚIATIVA PREFECTULUI T.D. COSTESCU PE TERENUL DĂRUIT 
DE Dl. C. BĂLTEANU. 1906.” O serie de constructori - meșteri 
italieni sunt asociați, conform surselor locale, construcției noii 
biserici (Biserica Sf. Impărați Constantin și Elena) și a unui șir 
de locuințe cu etaj, dispuse de-a lungul drumului principal al 
satului Balta, proprietate a lui Constantin Bălteanu.

Familia Ducu (Ion și Marghioala, Nicolae și Iana) – Pre-
jna. În ceea ce privește ctitoria lui Tudor Vladimirescu - Bise-
rica de lemn Adormirea Maicii Domnului – monument istoric 
de arhitectură (cod LMI: MH-II-m-B-10385) din satul Prejna -, 
ansamblul primește o extindere a lui în anul 1932: construcția 

35.  Andrei PĂNOIU, op.cit., București: Ed. MNIR, 1983, p. 20

Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (1879), 
ctitorie de familia Bălteanu

Pisanie, biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena 
(1879), ctitorie de familia Bălteanu

Spitalul din satul Balta (1906). Terenul este o 
donație a lui Constantin Bălteanu

Inscripție - spitalul din Balta cu menționarea dona-
torului Constantin Bălteanu

Tablourile votive ale ctitorilor bisericii Sfinții Împărați Constantin și 
Elena (1879), Constantin Bălteanu (zis Găină) și soția lui, Stanca
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de zid a turnului-clopotniță. Regăsim o inscripție cu referire la 
ctitorul construcției anexă: „Această clopotniță a fost ridicată 
în anul 1932, de către: Marghioala și Ion Ducu – părinți, Iana și 
Nicolae Ducu – cumnata și frate. Preot paroh fiind Constantin 
Gogâltan în memoria și veșnica pomenire a lui: Gheroghe I. 
Ducu mort în Bucovina, în războiul pentru făurirea Români-
ei Mari. Sabin I. Ducu primul luminator din satul și al satului 
Prejna.”

 „Privilegiu al satelor moșnenești, întovărășire colectivă 
de proprietate, bazată pe comunitatea de „rubedenie” 36, îm-
părțirea așezărilor determinată de existența „curelele moșne-
nești” a condus, de fapt, la conturarea unei rețele familiale de 
împărțire a îndatoririlor sătești și de locuire. Inevitabil, aceas-
ta a determinat formarea unei rețele de meșteri în teritoriu, 
determinând o mare grijă pentru materialitate și o specia-
lizare în diverse meșteșuguri: 

„la Sisești și Noapteșa, olăritul, la Bobaița, dulgheritul, la 
Baia de Aramă, textile și piese de port, la Simian, un vechi 
centru ceramic astăzi dispărut, împletituri de răchită, paie și 
papură, iar la Obîrșia Cloșani și, destul de recent, la Titerlești, 
șindrila de brad, lucrată aproape numai din custură, pană și 
mai; prin părțile Podeniului, Prejnei și Costeștiului, locuitorii 
se ocupau cu obținerea catranului, iar cei din Bobaița, Ponoa-
rele, Dîlbocița și Cireșu, de pildă, se îndeletniceau cu arderea 
pietrelor de var. (...)De o deosebită însemnătate etnografică 
se bucură morăritul și piuăritul. (...), bazată pe comunitatea 
de „rubedenie”, morile și pivele se înșiruiesc pretutindeni pe 
firul râurilor, constituind cea mai prețioasă zestre a instala-
țiilor de tehnică populară. Morile acționate de forța apei sa-
tisfac, în exclusivitate, numai nevoile colectivității locale, iar 
pivele, aplicând același principiu al forței apei prin cădere, au 
îndeplinit atât nevoile locale, cât și ale celor din unele sate din 
câmpia Mehedințiului.”37.

Poziția geografică a satelor din Podișul Mehedinți a de-
terminat, insă, și o permanentă influență și relaționare cu Ba-
natul și cu zona Gorjului. O serie de meșteri cunoscuți, veniți 
din aceste două spații geografice, ies în evidența ca fiind zu-
gravi sau pictori aduși să lucreze, de-a lungul evoluției istorice 

36.  Paul PETRESCU et. al., op.cit., 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
37.  Ibid.

Locuințe din satul Balta construite de meșteri 
italieni (proprietatea familiei Bălteanu - conform 
surselor locale)

Turnul clopotniței (1932) bisericii de lemn „Adormirea 
Maicii Domnului”, ctitorie a familiei Ducu.

Inscripție pe turnul clopotniței.
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a acestor așezări umane, la bisericile micilor comunități din 
teritoriu.

Ioan Zugravul este asociat Bisericii de lemn Sfântul 
Ștefan – monument istoric de arhitectură (cod LMI: MH-II-
m-B-10334) - din satul Gornovița, construită la sfârșitul seco-
lului al XVIII-lea (cca. 1796-1799). Meșterul Ioan Zugravul rea-
lizează panourile de frescă de pe fațada de sud-vest a bisericii 
în anul 1859, fiind menționat în inscripția din pronaosul bise-
ricii. Importanța meșterului în zona Olteniei este recunoscută:

„Între zugravii și iconarii din această perioadă, se remarcă 
cei formați în școala de la Bistrița și în cea de la Râmnic. Pe 
prima, Ioan Zugravul („dascăl de zugravi la Bistrița, de la 1785 
la 1798”), e pus să o conducă, de către episcopul Râmnicu-
lui, când voievodul Alexandru Ispilanti a înființat două școli 
domnești de pictură – una la Căldărușani și alta în Vâlcea – la 
Râmnic. În 1790, zugravii erau organizați într-o breaslă având 
în frunte pe însuși „dascălul școlii de pictură”. Arhim. V. Micle 
menționează și icoane (trei la Bistrița și trei la Cozia) de mare 
valoare, semnate de Ioan Zugravul”38. 

Ghiță Zugravul este meșterul care realizează icoanele 
catapetesmei Bisericii de lemn Adormirea Maicii Domnului – 
monument istoric de arhitectură (cod LMI: MH-II-m-B-10385) - 
din satul Prejna, în anul 1808; informația este preluată din in-
scripția de pe icoanele bisericii. Importanța pictorului în zonă 
este recunoscută:

  „Am remarcat în cercetările noastre că în zona Mehedin-
țiului există mai multe caracteristici a lucrărilor religioase. Una 
dintre ele și cea mai importantă este unitatea stilistică, datorată 
unui fenomen care se petrecea peste tot în țară, plecând de la 
faptul că un zugrav picta mai multe biserici. O figură centrală și 
un personaj cu totul interesant este Ghiță Zugravul din Ploștina, 
care, nu numai că picta biserici, ci instruia și noi zugravi în tai-
nele acestei  meserii. Unul dintre ucenicii săi este chiar propriul 
fiu,  Mihăiță sân Popa Ghiță din Ploștina, care va deborda cu un 

38.  Ion SOARE (coord.), Enciclopedia județului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea: Edi-
tura, Fortuna, 2010, pp. 500-517

Biserica Sf. Ștefan din Gornovița (1796-1799); fresce 
exterioare realizate în 1859 de Ioan Zugravul

Catapeteasma Bisericii de lemn „Adormirea Maicii 
Domnului” cu inscripția anului de realizare a pic-
turii de către Ghiță Zugravul (1808)
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stil pesonal. Astfel că lui Ghiță Zugravul îi atribuim un statut de 
adevărat  formator și creator de icoane din zona noastră.” 39

Meșterul – zugrav este, de asemenea, cel care realizază 
pictura icoanelor din Biserica de lemn din Drăghești (Isvena) 
și din Bisericii de lemn din Vidmirești (Bala) - localități din pro-
ximitatea comunei Balta.

Conform spuselor locale actuale, o serie de construc-
tori - meșteri italieni sunt asociați construcției bisericii mai 
noi din satul Balta - Biserica Sf. Impărați Constantin și Elena; 
prezența acestora este determinată de inițiativa lui Constan-
tin Bălteanu de a-i contracta, în calitate de constructori, și la 
edificarea spitalului din Balta, pe terenul donat de Constantin 
Bălteanu, și la un șir de locuințe cu etaj, dispuse de-a lungul 
drumului principal al satului Balta, proprietate a aceluiași bo-
ier Bălteanu. Astfel se explică prezența pictorului bănățean 
Bartolomeu Delliomini (1864-1930) în satul Balta. În pisania 
Bisericii Sfinții Impărați Constantin și Elena este menționat 
pictorul de descendență italiană, ca fiind autorul picturii inte-
rioare și exterioare a bisericii. Pictorul din Banat, „italian după 
părinți, născut la Luncani, județul Timiș. Încă din anul 1890, 
s-a stabilit pentru totdeauna în orașul Caransebeș. Ca și Ghe-
orghe Baba, și-a risipit opera de șevalet, fiindu-ne cunoscute 
câteva tablouri ale unor personalități legendare ale poporului 
român: Mihai Viteazul (tabloul este în posesia Muzeului din 
Caransebeș), a mucenicilor ardeleni Horia, Cloșca și Crișan, și 
al lui Tudor Vladimirescu.”40

Etape şi periodizări ale reglementărilor administrative. 
Influenţa asupra evoluţiei aşezărilor rurale (parcelar, fond 
construit)

În urma Păcii de la Passarovitz din anul 1718 se hotărăște 
ca Oltenia – Kleine Wallachei - să ajungă sub stăpânirea Im-
periului Habsburgic. Influența austriacă nu întârzie să apară; 
spațiul oltenesc este și el marcat, în urma ocupării, de ten-
dințele de cartografiere ale teritoriilor ocupate de Imperiul 
Habsburgic, dar și de proiecte de fortificare ale unor așezări 
și mânăstiri importante ale Olteniei41. 

În ceea ce privește așezările rurale din Podișul Mehe-
dinți, considerând caracterul lor răsfirat și risipit, administra-
ția habsburgică se află în situația unei aparente depopulări 
a satului. „Ce îi surpinde pe austrieci este faptul că așezările 
respective nu erau totuși pustiite, cum arătau evidențele, po-
pulația trăind retrasă <în pădurile întunecoase, greu accesibi-
le, în gropi săpate în pământ...> și să se strîngă <…acolo unde 
se aflau încă înainte satele cu biserici...>, <…în locuri potrivite 
și prielnice…>. Cu alte cuvinte, se cerea refacerea satului pe 
39. http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpo-
zionului-mehedini-istorie-cultur-i-spiritualitate-8.html
40. Constantin BRĂTESCU, „Artiști plastici caransebeșeni din perioada 
interbelică”, http://www.7-zile.com/2016/03/10/artisti-plastici-caransebe-
seni-din-perioada-interbelica/ (accesat 1 octombrie 2016)
41.  Atunci s-a hotărât ca să se elaboreze o hartă amănunțită a Olteniei. 
Comandantul trupelor imperiale din Transilvania, Contele Stainville, îl 
însărcinează pe căpitanul Friedrich Schwantz să realizeze această hartă 
a Olteniei, lucrată între anii 1720 și 1722. Fortificarea orașelor Râmnic, 
Craiova, Baia de Aramă, a mânăstirilor Polovragi, Tismana, Strehaia, Tânță-
reni, Brâncoveni și Cozia devin obligația inginerului Weiss.

Catapeteasma Bisericii de lemn „Adormirea Maicii 
Domnului” cu inscripția anului de realizare a pic-
turii de către Ghiță Zugravul (1808)

Pictură interioară a Bisericii Sf. Împărați Constantin 
și Elena realizată de Bartolomeu Delliomini

Hartă a județului Mehedinți

http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpozionului-mehedini-istorie-cultur-i-spiritualitate-8.html
http://www.episcopiaseverinului.ro/stiri/religioase/a-doua-zi-a-simpozionului-mehedini-istorie-cultur-i-spiritualitate-8.html
http://www.7-zile.com/2016/03/10/artisti-plastici-caransebeseni-din-perioada-interbelica/
http://www.7-zile.com/2016/03/10/artisti-plastici-caransebeseni-din-perioada-interbelica/
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fosta sa vatră istorică, unde se aflau și ctitoriile sale”42. Aceas-
tă etapă (1718 - 1739) marchează un prim moment în istoria 
organizării așezărilor rurale din Mehedinți. Nu se poate deter-
mina reușita proiectului habsburgic de organizare a satelor în 
jurul unor vetre stabile, ținând cont că o mare parte din po-
pulație 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 traseele locale pe anumite 
zone.

 „Măsurile acestea erau private ca o încercare de a se 
modifica structura și înfățișarea însăși a așezării rurale, prin 
strîngerea populației în sate orânduite în locuri accesibile, în 
apropierea drumurilor. Eforturile de regrupare forțată a sate-
lor întâmpinau o opoziție firească; spre deosebire de așezări-
le știute, constituite într-un îndelungat proces istoric rezultat 
din realitățile spațiului românesc cu tradițiile sale, așezările 
întrevăzute de austrieci nu putea fi recunscute decît ca expe-
rimente artificiale, fără să se aducă o soluționare problemati-
cii atît de complexe cu care era confruntată țărănimea.”43

Odată cu Tratatul de la Belgrad din anul 1739, teritoriul 
Olteniei revine Țării Românești. Începând cu a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, situația satelor devine una din preo-
cupările domniei. Astfel, apar o serie de reglementări privind 
tendințele de construire ale unor “locuințe sănătoase”, de 
asigurare a materialelor de construcție, de administrarea și 
protejare a pădurilor împotriva tăierilor abuzive44. Prima ju-
mătate a secolului al XIX-lea aduce reglementarea privilegiilor 
pentru breslele meșterilor45 de către domnie (Grigore Dimi-
trie Ghica, Alexandru Șuțu)46. 

Prin instituirea Regulamentului Organic (1831) în Țara 
Românească, acesta cuprindea și prevederi destul de precise 
privind constituirea așezărilor sătești, construcția locuinței și 
a anexelor gospodărești. Tendințele de reogranizare ale sa-
telor au generat și intensificat, însă, relații conflictuale între 
boierimea locală, țăranii clăcași, dar și țăranii moșneni. Regu-
lamentul Organic reglementa relațiile dintre boieri și clăcași, 
scopul fiind organizarea așezărilor sătești 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 strîn-
gerea 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 ușu-
rință a impozitelor, se spera să-i încurajeze pe locuitori să-și 
construiască gospodării ordonate. ”47

42.  Andrei PĂNOIU, op. cit., p. 20
43.  Ibid.
44.  Ibidem, p. 21
45.  Ibid., „În același sens se înscriu și poruncile domnești de alcătuire de 
cataloage cu modul de fasonare și cu prețul de vânzare ale materialelor 
de construcție, valabile pentru toată țară.”
46.  Ibid.
47.  Ibidem, p. 23

Proiect tip local de subprefectură (1833); SURSĂ: A. 
Pănoiu

Proiect tip casă de sfat (1834); SURSĂ: A. Pănoiu
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 Administrația românească hotărăște ridicarea „case-
lor de sfat”, odată cu mișcările de organizare ale satelor. Pen-
tru unele sate de munte, așezate pe văi înguste, se admintea, 
ca o excepție, scutirea aducerii caselor la linie, dar intervenea 
obligația de construire a caselor de sfat lângă bisericile exis-
tente. 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”48.

 Prin instituirea unui nucleu al satului, domnitorul Mi-
hai Ghica înțelegea că “așezarea caselor la linie nu înseamnă 
stricarea tuturor caselor din sat sau mutarea satului întreg, 
nici înșiruirea tuturor caselor unui sat într-un rând de case 
sau două, în lung, una lângă alta, ci o strângere generală a ca-
selor fiecărui sat la un loc, cu care ocazie să fie așezate după 
o oarecare regulă la linie”49.

În contextul acestor mișcări în teritoriu, se cerea și alinie-
rea satelor caselor de moșneni. Mutarea locuințelor a generat 
cereri de clacă  între familiile de moșneni, obligate să iasă din 
pământurile ocupate pentru a se conforma noilor reglemen-
tări. „Răspunsurile venite de la Vornicie hotărăsc ca fiecare 
locuitor să se așeze pe proprietatea sa, pe cît va fi cu putință 
mai în apropiere de centrul satului. ”50 Începând cu anul 1844, 
domnia încearcă să finalizeze acțiunile de aliniere. Pe de altă 
parte, influența legilor sanitare nu intârzie să apară. „Printr-o 
circulară adresată județelor de munte, semnată de M.Ghica, 
se insista ca toate locuințele risipite să se strămute în locuri 
sănătoase, unde gospodarii să-șă <preface casele după un 
chip mai regulat și mai primitoare de aerul viețuitor>, pe <lo-
curi pe cît se va putea mai înalte și mai limpezi>. Sub scutul 
unor prevederi izvorîte din regula sanitare se abodează de 
această data și alinierea caselor din zonele de munte, care 
făcuseră excepție acestei situații până aici. ”51 

Pe teritoriul plasei Cloșani, datorită existenței conacelor 
de plai, s-a ajuns, ca urmare a noilor reglementări, în situația 
în care sătenii dispuneau de două rezidențe52, locuind însă 
mai mult pe dealuri și mai puțin în satele grupate în jurul ve-
trelor. Cum niciun sătean nu putea să aibe două case de lo-
cuit, ci numai una - cea care se afla la linia satului -, s-a decis 
desființarea “conacelor de locuit”, menținându-se însă exis-
tența conacelor, în care țăranii își țineau nutrețul și vitele în 
timpul iernii. 

 Noua imagine a satului din Podișul Mehedinți este deter-
48.  Ibidem, p. 29
49.  Ilie CORFUS, Agricultura Țării Românești în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, București: 1969, pp. 280-281
50.  Andrei PĂNOIU, op. cit., p. 30
51.  Ibid.
52.  Ibidem, p. 20, „Dacă ne referim la Mehedinți, nu întâmplător numărul 
cel mai scăzut de gospodării dintr-un sat îl deține tocmai acest județ, întru-
cât aici domină așezările de tip răsfirat, pe un teren în bună parte muntos 
și puternic împădurit; dar, fiecare locuință sătească apare dublată de o 
altă gospodărie anexă, situată în dealul viilor, în prisăci, în poieni pe plaiuri 
sau chiar în pădure, acolo unde populația “absentă” continua să locuiască 
retrasă. Aceasta explică foarte bine de ce evidențele vremii înfățișează 
situații atât de inexacte în care numărul real al locuitorilor nu putea fi nici-
odată stabilit.”

Proiect tip școală națională (1838); SURSĂ: A. Pănoiu
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minată și de preocupările domniei pentru constituirea unui 
corp de tehnicieni, în a căror atenție intră deopotrivă studiile 
și proiectele de organizare ale teritoriului și de geometrizare 
a așezărilor rurale. „Aceste regulamente și reglementări apă-
rute ulterior, ca și prevederile aplicării Legii rurale de la 1864 
vin să dea o fizionomie cu totul nouă teritoriului, prin preo-
cupările de sistematizare și de ordonare unitară a așezărilor 
sătești, a târgurilor și a orașelor.”53

 Unirea Principatelor Române și tendințele de moderni-
zare ale celei de-a doua jumătăți ale secolului al XIX-lea vin cu 
o serie de reglementări și legi, menite să „imprime o fiziono-
mie modernă satului românesc”54. Legea rurală (1864) impu-
ne o tendință de sistematizare și de ordonare unitară, dictată 
de administrație, a așezărilor sătești, a târgurilor și a orașelor. 
Prin elaborarea de proiecte tip pentru realizarea locuințelor, 
dar și pentru construirea unor noi programe arhitecturale, 
trăsăturile arhitecturii vernaculare continuă să se manifeste 
prin tehnica de construcție și prin preluarea morfologiei lo-
cale arhitecturale. Definitorie pentru sensul Legii rurale din 
anul 1864 este proclamația domnitorului Al. I. Cuza către să-
tenii clăcași: „Stăpâni liberi pe brațele și pe ogoarele voastre, 
... îngrijiți-vă de asemenea de vetrele satelor voastre, cari de 
astăzi devin comune neatârnate ... Siliți-vă dar a le îmbunătăți 
și a le înfrumuseța; faceți-vă case bune și îndestulătoare; în-
conjurați-le cu grădini și cu pomi roditori. Înzestrați-vă satele 
cu așezăminte folositoare vouă și urmașilor voștri. Statorniciți 
mai ales și pretutindenea școale, unde copiii voștrii să dobân-
dească cunoștințele trebuitoare, pentru a fi buni plugari și 
buni cetățeni ...”55

Influența legilor sanitare asupra regulilor de organizare 
ale așezărilor rurale și asupra adaptării locuințelor la noile 
standarde, nu întârzie să apară. Prin „Legea pentru organi-
zarea serviciului sanitar”, publicată cu Decretul nr. 1246 din 
8 iunie 1874, prefecții de județe, cu avizul consiliilor de igienă 
publică, sunt împuterniciți să ordone executarea măsurilor 
de îndreptare a locuințelor insalubre și să ia măsuri contra 
aglomerării în număr excesiv de locuitori în case neîncăpătoa-
re. În aceeași perioadă se observă un interes crescut pentru 
înființarea și organizarea spitalelor rurale (Lege pentru înfiin-
țarea de spitale rurale – 1875, Lege pentru trecerea spitalelor 
rurale de la județe 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 sfârșitul se-
colului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. „Legea pentru 
regularea proprietății rurale” din anul 1864 cuprindea un în-
treg capitol referitor la vatra satului: „Se cerea ca locul cuvenit 
unui locuitor pentru casă să se socotească a avea o formă 
regulată, de 20 stânjeni fața și 15 adâncimea. Drumurile mari 
se cerea a avea  12 stânjeni lărgime, iar cele mijlocii 8 stânjeni. 
Pentru unele comune să se socotească chiar piețe, calculân-
53.  Ibidem, p. 210
54.  Ibidem, p. 77
55.  D. C. STURDZA, Acte și legiuiri privitoare la chestia țărănească, Seria I, 
vol. I, București: 1907, pp. 192-197
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du-se câte 10 stânjeni pătrați de fiecare casă; pentru cimitire 
se prevede de asemenea de fiecare casă câte 8 stânjeni. În 
întinderea vetrei satului trebuia să se includă nu numai casa 
cu grădina locuitorului, ci și drumurile, piețele și cimitirele.”56

Ulterior, prin „Regulamentul pentru alinierea satelor și 
pentru construirea locuințelor țărănești” din anul 1894 se im-
punea ca toate casele sătești să se facă după modelurile tip 
elaborate de Ministerul de Interne, alcătuite potrivit obiceiu-
rilor locale, din materiale sănătoase, bine tencuite pe dinăun-
tru - construcția de bordeie este cu totul oprită. Alte prevederi 
se refereau la orientarea față de soare, față de stradă, retra-
gerea de la trotuar etc. Se impune ca înălțimea unei camere 
să fie minim de 2,50 m, fiecare încăpere să aibe două ferestre 
înalte de 1 m și largi de 0,75 m. Se recomandă ca locuințele să 
fie alcătuite din două camere de locuit de 20 mp, prevăzute cu 
pardoseală, cu o sală la mijloc având funcția de bucătărie. Se 
admit locuințe cu o cameră și bucătărie numai pentru famili-
ile cu două persoane. Indicații se dau și cu în ceea ce priveș-
te poziția celarului, la facerea sobelor și a coșului, realizarea 
grajdurilor, fântînilor ș.a.. Se precizează că locuințele vechi nu 
se vor mai repara în totalitate, urmând să se refacă conform 
modelelor tip. Se admiteau în schimb reparații de întreținere. 
Se acordă termenul de 5 ani.

 Modernizarea satului a însemnat însă, nu numai orga-
nizarea planimetrică a așezării și igienizarea locuinței, ci a im-
pus și introducerea unor noi funcțiuni administrative, bazate 
pe introducerea unor proiecte tip, adaptate local, pentru spi-
tale, prefecturi, primării, școli etc. Cu toate acestea, „Trăsătu-
rile locale de străveche tradiție continuă să se manifeste prin 
procedeele de a construi prin rezolvarea într-un anume fel a 
formelor de plan sau prin elementele de plastică arhitectura-
lă de fațadă cu decorul de crestături și fățuirea materialului. 
Așa cum am arătat, tradiții medievale ale artei de a construi 
recunoaștem și în ce privește realizarea instalațiilor de tehni-
că populară, a morilor îndeosebi.”57

Evoluția politică și legislativă ulterioară are un puternic 
impact asupra peisajului cultural al Podișului Mehedinți. Suc-
cesiunea influențelor administrative din perioada cuprinsă în-
tre secolele XVIII - XX (austriacă, românească și modenizarea 
statului național) 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 – și modernizarea, în genere, 
a imaginii satului. Ținând cont și de principiile de fondul or-
ganizatoric al „curelelor moșnenești“ din teritoriu, Andrei Pă-
noiu 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 dez-
voltare, 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 adminis-

56.  Andrei PĂNOIU, op. cit., p. 80
57.  Ibidem, p. 210
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trativă de stat“58.

Concluzii referitoare la vechimea fondului construit şi 
la evoluţia urbană a comunei Balta. Tendinţe de reglemen-
tare ale satelor.

„Aceste regulamente și reglementări apărute ulterior, 
ca și prevederile aplicării Legii rurale de la 1864 vin să dea 
o fizionomie cu totul nouă teritoriului, prin preocupările de 
sistematizare și de ordonare unitară a așezărilor sătești, a 
târgurilor și a orașelor.”59 Arhitectul Andrei Pănoiu surprinde 
această tendință de reglementare a așezărilor și „moderniza-
re” a imaginii satului din Podișul Mehedinți, începută odată cu 
administrația austriacă și finalizând cu Legea rurală din anul 
1864. Cercetarea de față si-a propus, în primul rând, extin-
derea în timp a acestor cercetări arhitecturale și urbanistice, 
incluzând sfârșitul de secol al XIX-lea, secolul al XX-lea și, in-
clusiv, situația actuală a satelor.

 Tendințele de sistematizare rurală începute în seco-
lul al XVIII-lea, datorate administrației austriece și continuate 
de domnitorii Țării Românești reprezintă, de fapt, baza „ur-
banistică” pe care s-a putut iniția acest îndelungat proces de 
adaptare a așezărilor rurale la contemporaneitate. Reușita 
reglementărilor a determinat transformarea așezărilor răsfi-
rate pe dealuri și delimitarea unor nuclee, care, ulterior, au 
înlesnit adoptarea proiectelor tip a noilor programe sătești, 
construite cca. 1900 – spitalul, școala, judecătoria din satul 
Balta; școala, băncile de credit din satul Prejna ș.a.  Definito-
rie pentru aceste tendințe devine legislația sanitară modernă, 
direcționată către așezările rurale, de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea: Legea pentru înființarea de spitale rurale (1882), Legea 
pentru trecerea spitalelor rurale de la județe sub directa adminis-
trare a Ministerului de Interne (1906), Regulamentul pentru alini-
erea satelor și pentru construirea locuințelor țărănești. Igiena și 
salubritatea lor (1889), Regulamentul pentru alinierea satelor și 
pentru construirea locuințelor țărănești (1894) ș.a.

Adoptarea tendințele de modernizare ulterioare este vi-
zibilă datorită schimbării masive a materialelor de construc-
ție. Preponderența învelitorii de țiglă la locuințele de pe raza 
comunei Balta este determinată, de fapt, de o influența ve-
nită din Banat: tradiția locală a fabricilor de țiglă „M. Bohn & 
Comp”/„Muschong & Comp” din Lugoj și Jimbolia. Produsele 
erau vândute pe întreg teritoriul Imperiului Austro-Ungar și 
purtau ștanțarea firmei producătoare. În urma naționalizării, 
fabricile rămân funcționale și după anul 1948, purtând nume-
le „Mondial” – fabrica din Lugoj și „Leu” – fabrica din Jimbolia, 
Timișoara. Datorită inscripționării țiglelor găsite în situ pe raza 
comunei Balta, am putut data schimbările de materialitate ale 
specificul local din comuna Balta.

58.  Ibidem, p. 209
59.  Ibidem, p. 210

Reclamă pentru promovarea țiglelor realizate la 
Lugoj. 

Schimbarea și evoluția în timp a materialității și a 
tehnicilor constructive specifice; com. Balta (2016)
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A.2.2. STUDIU SOCIOLOGIC

Imagini sociale din comuna Balta
Acum pleacă după ce termină 8 clase și se duc în străinătate.

Migrația și îmbătrânirea populației
Comuna Balta cunoaște în ultimii ani un puternic proces 

de îmbătrânire a populației care afectează fiecare sat compo-
nent. Conform Recensământului din 2011, din 1120 de locu-
itori 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 demogra-
fică a localității este relevantă în contextul unor transformări 
sociale profunde pe care evoluția structurii de vârstă a popu-
lației 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 străină-
tate. Fenomenul corelează cu deteriorarea patrimoniului și a 
caselor. De exemplu în Prejna, în acest moment mai există 
81 de case din cele 207 pe care satul le număra undeva în 
trecut. Numărul persoanelor care mai locuiesc în sat este de 
143, după cum afirmă preotul satului.

Există două etape ale părăsirii localității, fiecare având 
propriile caractersitici și ”efecte secundare” asupra realităților 
comunei Balta, așa cum reiese din cercetarea sociologică fă-
cută 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 Dro-
beta-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 acasă după termi-
narea 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 lo-
calității 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 co-
munei; din acest motiv, un procent semnificativ al populației 
active a plecat din localitate. Conform persoanelor cu care am 
stat de vorbă, se 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 localitatea de 
origine este mult mai limitat decât în cazul părinților plecați la 
oraș. Noii migranți revin acasă pentru perioade scurte în tim-
pul 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 vâr-
stă, numărul tinerilor reducându-se simțitor în ultimii 15 ani. 
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Totuși, chiar și din rândul acestei categorii de vârstă, o parte 
însemnată, conform persoanelor cu care am stat de vorbă, au 
ales să își păstreze apartamentele ”la oraș” primite în tinerețe; 
aceștia vin sporadic în localitate, asigurând însă o întreținere 
minimală a locuințelor. Așa cum observa una dintre persoa-
nele intervievate, pentru cei obișnuiți cu apartamentele de la 
oraș, viața poate să pară grea într-o comună care nu dispune 
de unele utilități, în care trebuie să își asigure încălzirea pe 
timp de iarnă și ale cărei case pot fi, de multe ori, o bătaie 
de cap în ceea ce privește întreținerea. Din acest punct de 
vedere, un fenomen interesant apare odată cu importul ma-
terialelor moderne de construcții. Datorită confortului sporit 
perceput de către locuitori și a prețului convenabil, unii dintre 
cei care locuiesc la oraș au investit în casele pe care le locu-
iau anterior în comună. Din punct de vedere al intervenției 
însă, îmbinarea celor două tehnici și materiale de construcție 
a produs rezultate care transformă puternic aspectul patri-
moniului construit din comună.   

Procesul îmbătrânirii localității este simțit de locuitori; 
discursurile lor menționează invariabil riscul depopulării co-
munei 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 locuitoa-
re 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, obser-
vă 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 revita-
lizarea obiceiurilor, practicilor, activităților sau clădirilor din 
zonă. Unui dintre locuitorii Costeștiului chiar ne-a spus că în 
sat nu avem obiective, nimic de importanță arhitecturală. Pen-
tru săteni procesul perceput de degradare socială și a caselor 
pare de multe ori ireversibil, motiv pentru care văd șanse mi-
nime de transformare sau revitalizare a comunei care să fie 
benefice financiar și să îi facă pe cei plecați să revină acasă.

Persoanele intervievate pun la rândul lor situația pe sea-
ma dispariției locurilor de muncă din ultimii 15-20 de ani. 
Dacă, înainte de 1989, industrializarea a mutat oamenii tem-
porar sau în apropierea comunei, dezindustrializarea i-a obli-
gat pe tineri să își caute un loc de muncă în alte țări, fapt care 
a produs o puternică fractură între migranți și localitatea de 
baștină. Localnicii sunt de părere că, în cazul continuării fe-
nomenului, comuna va dispărea împreună cu ce a mai rămas 
din practicile, sărbătorile și activitățile sale. O doamnă din Bal-
ta sintetizează foarte bine problemele cu care se confruntă 
localitatea: dacă nu se face ceva... au distrus tot ce a fost. Tot 
ce a fost construit s-a distrus. Peste 20 de ani nu îl mai văd satul 
ăsta. Tineretul e plecat.

Impactul migrației asupra patrimoniului material
Impactul migrației masive este resimțit la nivelul discur-

surilor locale în ceea ce privește 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 
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se observă cu ușurință de la prima vizită în localitate. Există 
puține clădiri noi în contextul migrației populației; 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 moder-
niza și crește calitatea locurii prin folosirea unor materiale 
moderne. Intervențiile sunt realizate preponderent de per-
soanele care au lucrat în industria minieră care beneficiază 
de pensii peste media din România. Materialele noi sunt pre-
ferate 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. Folosi-
rea 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 for-
mați 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 materi-
ale de construcții populare. Am cules mai multe povești care 
descriu practicile locale de construire folosite în trecut, aproa-
pe dispărute în prezent. Una dintre cele mai interesante este 
cea varului produs în varnițe 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, comerci-
anți 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

Dispariția meșterilor și a meseriilor locale este strâns le-
gată de plecarea în străinătate a tinerilor și de lipsa unei po-
pulații active care să le practice în continuare. Localnicii ne-au 
povestit că era mult mai bine înainte în satul lor, deoarece 
încă mai exista clasa muncitoare, existau meșterii satului, ve-
cinii comunicau mult mai bine între ei. Acum sunt multe case 
părăsite, iar oamenii simt că autoritățile nu îi mai iau în sea-
mă, că sunt cam uitati de lume. 

Din discuțiile cu localnicii am descoperit și definițiile per-
sonale ale ”tradiției”. Prin interviuri am încercat să aflăm ce 
înțeleg ei prin arhitectură tradițională pentru a vedea dife-
rențele dintre aceste definiții subiective și cele instituționale. 
Discuțiile au scos la iveală patternuri formulate de mai mulți 
locuitori. Aceștia asociază tradiționalul mai degrabă cu ma-
terialele folosite în trecut pentru construcția caselor, cum ar 
fi piatra și lemnul. Exemplul cel mai des menționat este cel 
al caselor construite de meșterii italieni care au folosit ma-
terialele respective. În viziunea localnicilor intervievați casele 
tradiționale sunt cele care folosesc materialele respective. În 
acest sens este interesantă folosirea lemnului și a pietrei în 
renovări moderne ale locuințelor. Intervențiile păstrează, din 
punct de vedere al proprietarilor, valorile tradiționale ale lo-
calității. Cercetarea de teren a identificat mai multe construc-
ții care au fost transformate în acest mod.

Refuncționalizarea poate fi o altă cauză a dărâmării sau 
intervențiilor asupra vaselor vechi. Unii dintre locuitorii comu-
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nei au distrus părți din case sau din construcțiile vechi care 
se găseau în curți din cauză că acestea nu mai răspundeau 
nevoilor din prezent. Astfel au lipit construcții noi de casele 
vechi sau le-au înlocuit cu garaje sau alte construcții pe care 
să le folosească în viața de zi cu zi. Pentru aceștia, însemnăta-
tea casei și a construcțiilor din grădină este dată de nevoile și 
de practicile cotidiene, nu de vechimea clădirii, motiv pentru 
care cele care nu mai sunt utile nu își mai au rostul. 

Degradarea locuințelor este produsă și de lipsa de inte-
res 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 dispari-
ția altor clădiri din comună. O parte din ele se leagă de mese-
riile practicate în trecut. Acestea mai sunt cunoscute sporadic 
de câțiva săteni bătrâni, dar riscă să dispară odată cu ei în 
lipsa necesității continuării lor. Localnicii ne-au amintit de lă-
utarii, tâmplarii, țesătoarele, meșterii în construcții, morarii, 
dulgherii, brutarii și bucătăresele care se găseau aproape în 
fiecare sat. 

Unul dintre cei cu care am vorbit ne-a menționat, de 
exemplu, 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 culti-
vării grâului și a producerii locale a făinei. În prezent nu mai 
există mori funcționale, iar făina este cumpărată din comerț 
de la micile magazine care se găsesc în toate cele trei localități 
ale comunei. Spitalul din Balta este, la rândul lui, menționat 
de mulți localnici. Spitalul a funcționat permanent până în anii 
2000, atunci când a fost închis după una dintre reformele prin 
care a trecut sistemul de sănătate românesc. În prezent, fos-
tul spital a fost transferat Bisericii Ortodoxe care și-a propus 
transformarea lui în azil și cantină, dar, din cauza unor neînțe-
legeri cu autoritățile locale, clădirea a rămas în continuare ne-
folosită. Pentru rezolvarea problemelor de sănătate, băltenii 
pot apela la medicul de familie care vine frecvent în sat, dar 
pentru cazuri mai importante sunt obligați să se deplaseze la 
spitalele din Motru, Baia de Aramă sau Drobeta-Turnu Seve-
rin.

Alte clădiri menționate de localnici sunt școlile care exis-
tau în fiecare sat. Pe fondul importantei scăderi a numărului 
de copii acestea au fost închise treptat; toți elevii comunei în-
vață în singura școală din reședința de comună. Acum copiii 
s-au dus după părinți, în străinătate, spune un fost învățător din 
comună. În trecut, fiecare sat al comunei avea propria școală. 
Viața școlară părea să fie foarte activă, din câte își amintesc 
localnicii; copiii mergeau în tabere, iar instituția organiza ate-
liere în care elevii erau învățați difierite meserii, printre care și 
unele specifice zonei. Una dintre persoanele cu care am stat 
de vorbă și-a amintit de atelierele de țesut pe care școala le 
organiza; acolo a învățat să creeze covoare și alte textile. Un 
localnic din Balta spune că ultima femeie din localitate care 
făcea covoare la război a murit în ultimii ani. Tot în Balta a 
existat în trecut și tivă de țesut dimiile; și ea a dispărut odată 
cu dispariția costumelor făcute în casă care au fost înlocuite 
de hainele moderne cumpărate din magazine.  În Prejna am 
descoperit o doamnă care încă lurează la război covoare, pă-
turi sau paretare. Femeia a învățat tehnicile de la mama ei și 
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de la școală și crează din pasiune țesăturile pe care le adună 
în casă fără să le folosească. Ea își amintește de femeile care, 
în trecut, lucrau țesături pentru Cooperativa Arta Casnică de 
la Baia de Aramă.

La școală, băieții participau la ateliere de tâmplărie în care 
învățau să lucreze lemnul; cunoașterea primită la școală se 
aduna învățării informale a meseriei. În acest fel, noii tâmplari 
lucrau lemnul păstrând elementele locale, dar folosind tehni-
cile diferite pe care le deprindeau și la școală. Treptat, toate 
aceste activități au început să dispară. Pe fondul scăderii nu-
mărului de copii din localitate, școlile din Prejna și Costești au 
fost închise. În contextul în care autoritățile nu au găsit soluții 
pentru refuncționalizarea lor, clădirile se găsesc într-o stare 
de degradare care se accentuează constant. De exemplu, o 
fostă educatoare din satul Costești  ne-a povestit cum a făcut 
o cerere la Inspectoratul Județean pentru a înființa o grădiniță 
în sat. A obținut aprobare pentru grădinița care a funcționat 
până în anul 2009. Acum, în clădirea istorică a școlii se găsesc 
utilajele unui meșter care își desfășoară activitatea în Balta.

Practici, activități, obiceiuri și evenimente locale
Persoanele în vârstă ne-au povestit nostalgic și de sărbă-

torile care, în trecut, întăreau relațiile dintre membri comu-
nității. În prezent, ele riscă să dispară în paralel cu scăderea 
demografică, așa cum remarcă și unul dintre locuitorii Cos-
teștiului: Tradițiile sunt la pământ pentru că nu mai este tineret. 
Dintre practicile pe care locuitorii le consideră caracteristice 
comunei, cel mai des menționate au fost Număratul Oilor, 
Nedeia Satului, Praznicul Casei sau horele organizate dumini-
ca sau cu ocazia sărbătorilor religioase; Număratul Oilor avea 
o însemnătate foarte puternică în viața localitiății în care creș-
terea animalelor reprezenta o activitate economică importan-
tă care completa veniturile obținute de la locul de muncă. Ma-
joritatea 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 primeas-
că peste vară, dar avea și o dimensiune comunitară impor-
tantă. Localnicii mai bătrâni își amintesc evenimentul care se 
întâmpla în fiecare primăvară:

În prima duminică din luna mai se obișnuia nu-
măratul oilor. Fiecare familie avea oi, unii mai multe, 
alții mai putine (de la 1-100 oi). Se scoteau vineri sea-
ră 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 întin-
deau 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 bătrâni își aduce aminte de horele care animau 
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comuna în trecut. Peștera de lângă Sfodea... acolo se strâng ti-
nerii 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. De asemenea, o practică întâlnită până în pre-
zent este alegerea praznicului casei pentru proaspetele fami-
lii care se mutau în propriul domiciliu. O bătrână își aduce 
aminte de alegerea praznicului propriei case în ziua nunții: 
când ne-am cununat am deschis cartea și a ales un sfânt, adică 
praznicul. A deschis de 2 ori, și a treia oară tot tăierea capului a 
apărut. Atunci a rămas praznicul tăierea capului. Ca și celelalte, 
practica riscă să dispară din cauza numărului tot mai scăzut 
de familii întemeiate în comuna Balta; o doamnă din Costești 
ne-a spus că tradițiile mor și pentru că nu mai există tineret. 
Este interesantă, din acest punct de vedere, perspectiva pe 
care mulți bălteni o adoptă în legătură cu relația dintre pier-
derea ”tradițiilor” și persoanele tinere. Pe de o parte discursul 
despre dispariția tineretului care corelează cu cea a tradițiilor 
apare recurent în dialogurile pe care le-am purtat în cele trei 
sate care compun comuna; pe de altă parte, mulți localnici 
ni s-au plâns de faptul că tinerii, și când vin acasă, aleg mo-
dalități moderne de distracție, ignorându-le pe cele pe care 
persoanele în vârstă le consideră specifice locului. 

Un caz edificator este cel al căminelor culturale din care 
au dispărut complet evenimentele organizate înainte de 1989 
la care participau grupuri variate de locuitori ai comunei. În 
contextul plecării unui număr important de locuitori, inte-
resul 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”. În democrație la Căminul Cultural 
nu se dă nici un program artistic, decât nunți, pomeni, botezuri... 
ăsta e căminul cultural. Căminul Cultural noi l-am făcut ca o casă 
de cultură pentru educație, nu existau pomeni în căminul cultu-
ral, deplânge un locuitor din Prejna transformările politicilor 
culturale apărute după 1989. ”Refuncționalizarea” căminului 
cultural este elocventă pentru schimbările prin care au tre-
cut sărbătorile și practicile locale. Folosit în trecut ca spațiu 
de educare, socializare, dar și de adunare de către localnici, 
clădirile devin, în zilele noastre mărturia dispariției evenimen-
telor și practicilor considerate specifice de către localnici care 
aveau un rol comunitar foarte important. Căminul cultural 
devine un spațiu care simbolizează ruptura socială produsă 
de migrație; el devine gazda evenimentelor organizate de mi-
granți care, după nunțile sau botezurile pe care și le progra-
mează în sat pleacă înapoi în țările adoptive. 

De fapt, multe dintre persoanele cu care am vorbit în 
cadrul acestei cercetări privesc trecutul prin comparație cu 
prezentul. Am urmărit să surprindem în cadrul cercetării de 
teren și istoriile orale și subiective legate de localitate pentru 
a înțelege felul în care se construiesc relațiile prezente dintre 
locuitori, obiecte și diferiți actori ai comunei. Toate poveștile 
vorbesc despre un trecut pozitiv al comunei localizat în diferi-
te momente ale secolului 20. 

Aici a fost reședința de comună, a fost Plasa Bal-
ta. Am avut internat. De Crăciun, ziua colindau cei 
mici și seara colindau cei mari. Și colindau cu felinare 
după ei. Aștia din sat care erau mai bogați și aveau 
stupi ungeau colacii cu miere de albine. Aici am avut 
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Judecătorie, Bancă, CEC, Spital, Brutarie, Dispensar, 
Măcelării, Carmangerie în vremea  turcilor. Veneau și 
taiau oi aici și le duceau în altă parte. După au venit 
nemții, au facut și ei minuni pe aici prin sat. Judecăto-
ria a fost în mai multe părți: lângă magazin în spate, 
a doua oară a fost pe linia Oprițească, dar a luat foc, 
apoi a fost Judecătorie la doamna Chiva, apoi a fost 
la casa Bălteanu. Aveam internat cu 70 de copii la 
scoala, acum nu mai e. – locuitor din Balta

Amintirile localnicilor, precum cea culeasă anterior, dau 
măreția anterioară a satului văzută prin diversitatea activități-
lor existente local. Același individ povestește de cele 5 brutării 
care se găseau în comună; în prezent toate instituțiile enume-
rate mai sus au dispărut, fiind urmate de câte 1-2 magazine 
universale care au apărut în fiecare sat. O altă poveste care 
apare recurent în poveștile localnicilor este cea a italienilor 
care au construit spitalul și câteva case din Balta în timpul 
lui Carol 1. Prezența lor dă o notă de mândrie discursurilor 
despre trecutul localității care, în felul ăsta, capătă caracteris-
tici excepționale prin comparație cu alte sate. Povestea spune 
că italienii, după ce au terminat mai multe construcții au fost 
omorâți de câțiva localnici din cauza unor neînțelegeri cauza-
te de sumele pe care le cereau pentru munca lor. 

Agricultura are un rol central în narațiunile localnicilor. 
Ei povestesc despre numărul mare de animale care existau 
în trecut în comună sau de prunele care creșteau pe dealu-
rile dimprejurul localității. Practica agricolă este atestată și 
în cartea Zona Etnografică: Plaiul Cloșanilor scrisă de Marcela 
Bratiloveanu-Popilian care construiește o amplă descriere a 
acareturilor gospodărești dedicate animalelor domestice pe 
care localnicii le construiau în curți. Unul dintre minerii pen-
sionați care locuiește în Prejna își amintește cum creșterea 
animalelor era susținută puternic de stat și în perioada comu-
nistă. Ca și în alte zone, în regiunea în care se găsește comuna 
Balta exista o infrastructură funcțională de colectare și prelu-
crare a laptelui, cărnii și lânei de oi. Aceasta a dispărut după 
Revoluție, motiv pentru care creșterea animalelor a devenit 
puțin rentabilă, fenomen ce e ajutat la scăderea numărului de 
vaci, oi sau capre din localitate. Alte practici agricole se referă 
la alcoolul produs de locuitorii comunei. Toamna familiile se 
duceau cu cazanele în livezi unde fierbeau borhotul și, timp 
de mai multe zile, produceau țuica. Ei rămâneau peste noap-
te în conace, cabane pe care și le construiseră special pentru 
acest moment. Persoanele cu care am stat de vorbă spun că 
în perioada comunistă se dezvoltase și agricultura intensivă, 
dealurile mai domoale sau locurile plate dintre ele oferind un 
pământ prielnic cultivării grâului și porumbului. În prezent, 
în localitate se practică mai degrabă o agricultură de subzis-
tență; bătrânii care mai sunt în putere cultivă mai degrabă 
legume, fructe varză sau zarzavat în grădină, alte forme de 
agricultură fiind scăzute în intensitate. Animalele sunt crescu-
te, la rândul lor, pentru subzistență, așa cum observă o local-
nică din Costești: toată lumea ține câte un animal pentru strictul 
necesar. Nu mai găsești nici să mai cumperi animale. 

Cercetarea calitativă a scos la iveală un alt fenomen care 
pune umărul la transformările analizate mai sus. Majoritatea 
celor cu care am vorbit, în special persoanele în vârstă, con-
sideră că obiectele și clădirile satului nu îi pot ajuta să depă-
șească perioada grea prin care trec. Cei mai tineri au menți-
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onat, vag, câteva obiectie naturale care cred că dau valoarea 
satului. Am identificat în comuna Balta o lipsă de informații 
legate de posibilitățile de folosire ale diferitelor forme de pa-
trimoniu local. Clădirile sunt reparate fără a ține cont de ma-
terialele folosite anterior și pentru că autoritățile statului nu îi 
ajută pe proprietari să își îmbunătățească condițiile de locuire 
astfel încât să respecte și valoarea patrimoniului. De aseme-
nea, o femeie care folosește în continuare războiul pentru 
țesutul covoarelor nu crede că ar exista oameni care să fie 
interesați să îi cumpere produsele. Realitatea imediată a co-
piilor plecați care nu mai sunt interesați de lucrurile locale îi 
convinge pe localnici că acestea nu au o valoare, motiv pentru 
care renunțarea la producerea lor, la tehnicile și tehnologiile 
pe care le foloseau devine cu atât mai pregnantă. 

Concluzii
În aceste condiții, majoritatea celor cu care am vorbit 

cred că activitățile sau evenimentele definitorii pentru comu-
nitate 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 eco-
nomice și individuale pe care le construiau. Fenomenele so-
ciale care au afectat localitatea în ultimii ani au produs trans-
formări profunde la nivelul patrimoniului material și imaterial 
caracteristic localității. Intervențiile care au în vedere continu-
area folosirii unor tehnici de construcție, păstrarea activități-
lor locale care folosesc mult mai prietenos resursele naturale 
din mediul înconjurător sau practicilor și evenimentelor care 
adunau împreună comunitatea trebuie să țină cont de noile 
realități și nevoie ale localnicilor rămași, pe de o parte, dar și 
de factorii care i-au făcut să plece pe migranți. Cercetarea pe 
care se bazează acest raport a reliefat că multe dintre aceste 
activități și fenomene nu s-au pierdut încă, deși degradarea 
rapidă va duce la dispariția lor într-un timp scurt. Folosirea 
resurselor locale poate fi esențială pentru revitalizarea eco-
nomică și socială a localității; comunitatea și cadrul natural 
au resursele care să permită continuitatea activităților bălte-
nilor. Politicile publice trebuiesc construite ținându-se cont de 
aceste realități, de resursele materiale și umane care există în 
localitate.
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II.3. IDENTIFICAREA SPECIFICULUI LOCAL. 
STUDIU TIPOLOGIC    

Locuirea rurală în comuna Balta, judeţul Mehedinţi

Mutațiile actuale1 ale locuirii din mediul rural, marcate de 
permanenta dorință de modernizare și de aliniere la standar-
dele 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 po-
tențialul 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 așăzări 
urbane în totalitatea sa: “Atenția se întreaptă, în antropologie, 
spre comunitățile locale creatoare de identități compatibile și 
cu minim de posibilități de dezvoltare ale unor tensiuni soci-
ale de regulă, satul și <cartierele> lui. (…) Cartierul, ca deschi-
zător de perspective (…), a fost supus studiului și a incitat la 
ameliorarea unor concepte cheie ale etnologiei contempora-
ne, cum ar fi cele de: identitate, patrimonialitate, structură, 
local.”3 Acest întreg cadru de relații sociale, traspuse, 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.), valoaroase, de fapt, datorită frecvenței lor în teritoriu. 

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

1.  Puternicele mișcări geografice și presiunile exercitate de către locuitorii 
zonelor urbanizate adiacente aproape că generează un fenomen de blaza-
re socială ca urmare a depopulării rurale, aproape generalizate. Perspec-
tivele satului Costești, comuna Balta – așezare rurală cu un peisaj cultural 
extrem de valoros – sunt pesimiste: majoritatea locuitorilor satului, din 
cele 80 de familii rămase, consideră dispariția așezării în cca. 20 de ani. 
Din păcate, precedentul ar exista; satul Nevăț, comuna Balta este o așeza-
re părăsită în întregime de locuitori.
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 ănterdependență funcți-
onală și formală, articulându-se pe 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).

Tipologie de așezare a caselor din comuna Balta.

Ansamblul satului Balta. (2016)

https://www.scribd.com/doc/313578410/C7-5-Cartier-Drogeanu-doc
https://www.scribd.com/doc/313578410/C7-5-Cartier-Drogeanu-doc
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Topografia aşezărilor din comuna Balta

Evoluția politică și legislativă a teritoriului are un puternic 
impact asupra peisajului cultural al satelor. Succesiunea in-
fluențelor administrative impun regruparea așezărilor disper-
sate pe dealuri către noi nuclee - de cele mai multe ori de-a 
lungul rețelelor de văi – și modernizarea, în genere, a imaginii 
satului. 

„Înșirate uneori pe distanțe de zeci de kilometri, satele de 
pe piemontul Motrului sunt mari, multe dintre ele, organizate 
tot pe sistemul curelelor moșnenești, lungi și înguste, străbă-
tând de-a curmezișul tot hotarul moșiei după vechiul obicei 
al pământului, având și din țarină, și din vie, și din pădure, și 
din apă.”4

Ținând cont și de principiile de fond organizatoric al „cu-
relelor moșnenești“ din teritoriu, așezarea rurală a comunei 
Balta este dispusă de-a lungul unei văi, traseul drumului prin-
cipal fiind dispus paralel cu firul de apă al satului (satele Balta, 
Prejna, Costești, Gornovița). O excepție o reprezintă satul Sfo-
dea, împărțit în două grupări de locuire: una disupusă de-a 
lungul văii și alta dispusă de-a lungul culmii dealului din apro-
piere. O altă trăsătură caracteristică acestor sate este dez-
voltarea unor “cuiburi de gospodării” dezvoltate pe versanții 
dealurilor laterale satului (acestea sunt dispuse de-a lungul 
drumului principal al satului și a firului de apă).

Bisericile de lemn

 Morfologia așezărilor rurale din teritoriu poate fi ex-
plicate prin această permanentă raportare a construcțiilor la 
drumul principal și la firul de apă, ambele dispuse în lungul 
văii delimitate topografic de versanții dealurilor. Poziția biseri-
cii în satele comunei Balta este una tipică. Dispusă întotdeau-
na 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. Biseri-
cile sunt poziționate “în cimitir”, excepție făcând doar Biserica 
“Sf. Nicolae” din satul Costești, comuna Balta.
4.  Paul PETRESCU et. al., op.cit., Drobeta-Turnu Severin: Comitetul De Cul-
tură Și Educație Socialistă Centrul De Îndrumare a Creației Populare Și a 
Miscării Artistice De Masă Mehedinți, 1983, p. 11

Ansamblul satului Costești. (2016)

Ansamblul satului Prejna (2016)

Tipologie de așezare a bisericii de lemn în relație cu 
drumul principal și cu topografia satului
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 Planul bisericilor din comuna Balta este dreptunghiu-
lar, iar absida altarului este teșită în formă poligonală (de la 
două până la șase laturi). Bisericile prezintă succesiunea spe-
cifică pronaos – naos – altar (Biserica de lemn Sf. Voievozi din 
satul Balta, Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din 
Prejna și Biserica de lemn Sf. Ștefan din Gornovița), iar în anu-
mite cazuri se adaugă un pridvor deschis în fața pronaosului 
(Biserica de lemn Sf. Nicolae din Costești,Biserica de lemn Sf. 
Arhangheli din Sfodea). 

 Elevația bisericilor prezintă variații. Bisericile fără turlă 
indică un raport geometric 1:2 dintre înălțimea părții inferi-
oare a închiderii verticale a bisericii și înălțimea acoperișului, 
iar cele cu turlă, influențate probabil de arhitectura din Banat, 
respectă raportul geometric 1:2,5 dintre înălțimea părții infe-
rioare a închiderii verticale a bisericii și înălțimea acoperișului 
și a turlei. 

În secolul al XIX-lea, multe din vechile biserici de lemn vor 
rămâne cu funcțiunea 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 

Tipologii ale bisericilor de lemn din comuna Balta.

Tipologii de biserici de lemn. SURSĂ: Grigore Ionescu

Studiu comparativ între 
biserici de lemn din comu-
na Balta.

Tipologii de elevații ale bisericilor de lemn din comuna Balta.
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de zid se construieste peste volumul vechii biserici de lemn, 
incluzând cateva din elementele sale (catapeteasma și închi-
derea care delimitează pronaosul de naos).

Locuirea vernaculară în comuna Balta

 Poziția locuinței în raport cu drumul principal variază 
în funcție de vechimea construcției și a ansamblului de locu-
ire în care se încadrează. Poziționarea curelelor moșnenești 
de-a lungul versanților a presupus o poziționare a locuinței 
adaptată la teren, mai curând, prin dispunerea fațadelor lungi 
ale locuinței - unde se află și intrarea în casă - perpendicular 
pe linia de pantă a versantului. Trasarea drumurilor se face, 
ulterior, de-a lungul văilor și a versanților; tipologiile de locu-
ințe mai vechi sunt, astfel, dispuse, în marea lor majoritate, 
perpendicular pe drumul principal al satului. Posibila influen-
ță 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).

O întreagă varietate de tipologii arhitecturale compun re-
țeaua de locuințe ale comunei Balta:

Casa joasă. Acest tip de locuire reprezintă locuință cea 
mai comună a zonei. Din această categorie fac parte toate lo-
cuințele cu un singur nevel de locuire, inclusiv cele care, dato-
rită adaptării la teren, determină înălțarea soclului de piatră și 
adăpostesc pivnița. Au fost înregistrate trei subcategorii: casa 
joasă fără prispă; casa joasă cu prispă parțială; casa joasă cu 
prispă de-a lungul întregii fațade principale.

Casa joasă fără prispă este o tipologie arhitecturală 
regăsită pe întreg teritoriul românesc, având două încăperi. 
Deși tipologia este consemnată în cercetările efectuate în 
acest teritoriu (Andrei Pănoiu, Paul Petrescu și colectiv), nu au 
fost înregistrate exemplare de acest tip pe parcursul cercetă-
rii de teren5.

Casa joasă cu prispă parțială, tipul de locuire cel mai co-
mun regăsit pe teritoriul comunei Balta, este , în același timp, 
o tipologie de locuire specifică întreg teritoriului românesc. 
Din această subcategorie fac parte: casa cu prispă parțială 
așezată asimetric și cu două încăperi; casa cu prispă parțială 
plasată asimetric, cu trei încăperi; casa cu prispă parțială, cu 
trei încăperi, dispusă altfel decât la tipul precedent; casa cu 
prispă parțială, plasată asimetric, cu trei încăperi dar cu două 
intrări de pe prispă; casa cu prispă parțială, plasată simetric, 
la mijlocul fațadei, cu trei încăperi și cu o singură intrare de pe 
„tindă” (prispă).

5.  August 2016.

sat Balta, nr. 85.

sat Balta, nr. 82.

Tipologie volumetrică a casei joase; locuință.

sat Balta, „linia oprițească” - fără număr.

Tipologii de dispunere pe parcelă: paralel sau 
perpendicular drumului - se folosește de vechimea 
tipologiei casei.
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Casa joasă cu prispă de-a lungul întregii fațade prin-
cipale este o tipologie arhitecturală comună așezărilor din 
Podișul Mehedinți. Din această subcategorie fac parte: casa 
cu două încăperi și cu o intrare de pe tindă; casa cu două în-
căperi, cu două intrări separate; casa cu trei încăperi, cu o sin-
gură intrare; casa cu trei încăperi dar cu două intrari de pe 
“tindă” (prispă).

Casa înaltă. Acest tip de locuire este mai rară și mai târ-
zie, din punct de vedere cronologic. Au fost înregistrate două 
subcategorii: casa înaltă cu prispă parțială; casa înaltă cu pris-
pă de-a lungul întregii fațade.

Casa înaltă cu prispă parțială reprezintă o tipologie 
de locuire specifică zonei de deal (Prejna, Costești), regăsită 
însă deseori și în zona de podiș (Balta). Aceasta tipologie este 
o evoluție pe înălțime a „casei joase cu prispă parțială”. Din 
această subcategorie fac parte: casa cu două încăperi și cu o 
intrare de pe tindă; casa cu două încăperi, cu două intrări se-
parate; casa cu trei încăperi, cu o singură intrare; casa cu trei 
încăperi dar cu două intrari de pe “tindă” (prispă).

Casa înaltă cu prispă de-a lungul întregii fațade este 
un tip de locuire generalizat pe teritoriul românesc și include 
o serie de variante: casa cu prispă întreagă la etaj,  cu două 
încăperi; casa cu prispă întreagă la etaj,  cu trei încăperi; casa 
cu prispă întreagă la etaj,  cu trei încăperi dar cu două întrări; 
casa cu prispă întreagă la etaj și trei încăperi.

O serie de influențe a unor tipologii din apropierea Po-
dișului Mehedinți își lasă amprenta asupra fondului construi 
din teritoriu. Arhitectura de vilegiatură, pe care o regăsim cu 
precăderea în Baia de Aramă și la Băile Herculane, determină 
apariția unor case înalte, dispuse cu latura lungă paralelă dru-
mului principal al satului Balta, cu funcțiuni publice la parter. 
O altă influență vizbilă în comuna Balta, în special în satele 
Prejna și Costești, este influența culei gorjene.

Tipologie volumetrică, casa înaltă; locuință.

Casa joasă cu prispă de-a lungul întregii fațade princi-
pale; sat Balta

locuință sat Costești, drum principal, fără număr.

Tipologii planimetrice ale caselor joase și înalte.
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Conacul de plai. Veche tipologie de locuire, specifică așe-
zărilor permanente, răsfirate, din zonele de deal. Ansamblul 
este format dintr-o gospodărie care formează o incintă din zi-
dărie de piatră, cu locuință și adăpost pentru animale. “Unele 
din aceste așezări 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 așezare fiind o permanentă 
pendulare.”6 O mare parte din locuințele și gospodăriile din 
satele Costești și Prejna se înscriu în această tipologie.

Elemente morfologie arhitecturală. Tipologiile de locu-
ire enumerate își pot îmbogăți volumetria prin prezența foișo-
rului. În comuna Balta, elementul apare aproape în exclusivi-
tate 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.

6.  Paul PETRESCU, et. al., op.cit., 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.

Tipolofie volumetrică a conacului de plai.

Tipologie planimetrică a conacului de plai.

Conac de plai din satul Prejna, fără număr poștal.

Casă cu foișor, sat Balta, nr. 97 (stg.), nr. 170 (dr.)
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Tehnici constructive. Principalele materiale de con-
strucție 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) și piatra (zidărie din piatră 
de culoare beige, sub formă de blocuri neregulate și cu 
puțin mortar, utilizată la soclurile caselor, la conacele de 
plai și la porți). La Prejna și Costești, piatra este un ma-
terial 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 nuie-
le 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 rever-
sibilă ale construcțiilor din comuna Balta: 

acoperirea învelitorii din șiță, degradată, cu tablă făl-
țuită - o formă de protejare a spațiului interior utilitară 
și foarte pragmatică. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, 
odată cu influențele asupra principiilor sanitare moder-
ne, se încearcă o modernizare a imaginii satului prin re-
gulamente7: schimbarea învelitorilor din șiță ale locuin-
țelor așezărilor rurale. 

7.  Prin „Regulamentul pentru alinierea satelor și pentru construirea lo-
cuințelor țărănești” din 1894 se cerea ca toate casele sătești să se facă 
după modelurile tip elaborate de Ministerul de Interne, alcătuite potrivit 
obiceiurilor locale, din materiale sănătoase, bine tencuite pe dinăuntru. 
Construcția de bordeie este cu totul oprită. Alte prevederi privesc orienta-
rea față de soare, față de stradă, retragerea de la trotuar etc. Se impune 
ca înălțimea unei camere să fie minim de 2,50 m, fiecare încăpere să aibe 
două ferestre înalte de 1 m și largi de 0,75 m. Se recomandă ca locuințele 
să fie alcătuite din două camere de locuit de 20 mp, prevăzute cu pardo-
seală, cu o sală la mijloc având funcția de bucătărie. Se admit locuințe cu 
o cameră și bucătărie numai pentru familiile cu două persoane. Indicații 
se dau și în ceea ce privește poziția celarului, la realizarea sobelor și a 
coșului casei, realizarea grajdurilor, fântânilor etc. Se precizează că locuin-
țele vechi nu se vor mai repara în totalitate, urmând să se refacă conform 
modelelor tip. Se admiteau în schimb reparații de întreținere. Se acordă 
termenul de 5 ani.

Coș, casă sat Costești, nr. 114.

Coș, sat Balta, fără număr poștal.

Tehnici constructive, sat Balta.
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Alte construcții specifice locuirii rurale. Adăposturi de 
animale reprezintă o adevărată tipologie constructivă, speci-
fică 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”, ter-
men care poate crea confuzie cu tipologia de locuire cu incin-
tă 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 valorifi-
care a cursurilor de apă. „Însemnările de pe planurile carto-
grafice demonstrează că la vremea aceea exista o adevărată 
știință a canalizării și aducțiunii apelor, cu scocuri care tra-
versau de mai multe ori firul denivelat al văii, realizându-se 
totdeauna cu ușurință căderile cerute.”8 Din întreaga rețea de 
mori care se găsea pe teritoriul comunei Balta, astăzi se păs-
trează 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 troițele9 și fântânile.

Tendințele de modernizare ale așezărilor rurale - regle-
mentarea programelor arhitecturale noi

Modernizarea satului a însemnat însă, nu numai organi-
zarea planimetrică a așezării și igienizarea locuinței, ci a im-
pus și introducerea unor noi funcțiuni administrative, bazate 
pe introducerea unor proiecte tip, adaptate arhitecturii loca-
le, pentru spitale (Spitalul din satul Balta, construit la ordinul 
lui Carol I în anul 1906, de meșteri italieni10), „case de sfat” 
(satele Prejna, Costești), școli (satele Balta, Prejna, Costești) și 
cămine culturale (sat Costești) etc.
8.  Andrei PĂNOIU, op.cit., p.194.
9.  Ionel OPRIȘAN, Troițe românești. O tipologie, București: Editura Vesta-
la, 2003, pp. XV-XX. Locurile unde sunt amplasate de obicei crucile sunt 
vetrele sătești (în centrul așezărilor), întretăierile de drumuri, hotarele (la 
ieșirea și intrarea din sate), fântânile, capetele de pod. Troițele erau con-
struite pe partea dinspre răsărit a drumurilor, cu spatele la soare, pentru 
ca oamenii care se închină să fie mereu cu fața către răsărit. La intersecții, 
precum și la ieșirile și intrările din sate, se întâlnesc și troițe cu față dublă, 
pentru ca omul care iese din spațiul familiar să se închine și să rostească 
o rugăciune pentru sprijin, iar la întoarcere să spună o rugăciune de mul-
țumire. Hotarele, ca și răscrucile, erau considerate locuri periculoase, de 
aceea trebuiau purificate și aparate
10.  Coform surselor locale.

Fântână, sat Costești.

Moară, sat Costești.

Școala din satul Prejna

Școala din satul Costești
Școala din satul Balta

Palancă, sat Balta. Troiță, sat Balta.
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II.4. STABILIREA SEMNIFICAȚIEI CULTURALE. 
IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU

II�4�1� 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. 
 
Tipuri de habitate Natura 20001

aspectele cele mai relevante asupra habitatelor de interes 
conservativ de la nivelul Geoparcului Platoul Mehedinți

40A0 * Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
Tufărișurile peripanonice se instalează pe cornetele calcaroase 
(care marchează aliniamentul de calcare jurasice din cadrul 
autohtonului danubian, desfășurat pe direcția NE-SV), situate 
între unitatea podișurilor (est) și zona depresionară (centru) a 
Podișului Mehedinți. Această zonă calcaroasă este străbătută 
de numeroare râuri, cum ar fi Coșuștea, Topolnița, Camena, 
care formează chei și alte formațiuni calcaroase, numite 
cornete, cele mai populare fiind: Cornetul Cerboanii (810 m), 
Cornetul Babelor (770 m) și Cornetul Bălții (701 m); altele, cu 
altitudine mai mică (sub 575 m), se întâlnesc în zona Ponoarele: 
Răiculești, Băluța și Gărdăneasa. Vegetația acestor cornete este 
reprezentată de tufărișuri de liliac (Syringa vulgaris), mojdrean 
(Fraxinus ornus) și corn (Cornus mas), de unde și numele de 
cornet pe care-l poartă aceste formațiuni.

6210 * Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri 
pe substrat calcaros 
Pajiști calcaroase, xerofile până la mezoxerofile, din Festuco-
Brometea. Acest habitat este format, în Geoparcul Platoul 
Mehediinți, din pajiști stepice sau subcontinentale (Festucetalia 
valesiacae). Aceste pajiști au origine parțial naturală, parțial 
antropogenică: ele sunt pajiști secundare defrișărilor pădurilor 
de gorun și carpen (Brachypodio pinnati-Festucetum rupicolae și 
Danthonio-Brachypodietum pinnati), pajiști secundare instalate 
pe locul unor livezi sau vii părăsite/desființate (Agrostio-
Festucetum valesiacae).

6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la 
nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Comunități higrofile și nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul 
cursurilor de apă și lizierelor forestiere, aparținând ordinelor 
Glechometalia hederaceae și Convolvuletalia sepium (Senecion 
fluviatilis, Aegopodion podagrariae, Convolvulion sepium, 
Filipendulion).

1  Definirea categoriilor de habitate a pornit de la Manualul 
de interpretare a habitatelor europene, continuând cu realizarea 
corespondențelor de la nivel național, în baza releveelor botanice realizate 
pe amplasamentele studiate.

SURSĂ HĂRȚI: Planul de management al 
geoparcului Platoul Mehedinți
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Amenințări: realizarea desecărilor, a defrișărilor, incendierilor 
și a construirii de drumuri forestiere, introducerea de specii 
colonizatoare și invazive.

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)2

Făgetele subtermofile din sud-vestul țării reprezintă o tranziție 
între făgetele carpatice (Symphyto-Fagion) și cele ilirice 
(Aremonio-Fagion) și sunt extrazonale în țara noastră, deoarece 
apar exclusiv pe substrate carbonatice. 

91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion)
Habitatul 91L0 este reprezentat în teritoriu de variant R4127 
Păduri mixte de stejar (Quercus dalechampii), fag (Fagus sylvatica) 
și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium dens-canis. Se 
dezvoltă pe versanți slab–mediu înclinați, cu expoziții diverse, 
funduri de văi, coame, platouri, pe diverse roci: molase, marne, 
gresii calcaroase, pe soluri de tip eutricambosol, profunde, 
slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice.

91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus 
excelsior 
Păduri de luncă de Fraxinus excelsior și Alnus glutinosa ale 
cursurilor de apă din zona de câmpie și etajul colinar ai Europei 
temperate și boreale; păduri de luncă de Alnus incana ale 
râurilor montane și submontane din Alpi și Apeninii de nord; 
galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, 
S. fragilis și Populus nigra de-a lungul râurilor medio-europene, 
în etajul submontan, colinar și zona de câmpie. 
Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în 
depozite aluviale), inundate periodic de creșterea nivelului 
râului (sau pârâului) cel puțin o dată pe an, însă altfel bine 
drenate și aerate în perioada în care debitul apei este scăzut. 
Stratul ierbos include întotdeauna numeroase specii de talie 
mare (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., 
Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) și poate 
conține diverse geofite vernale, precum Ranunculus ficaria, 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida. Acest 
habitat include mai multe subtipuri: păduri de frasin și anin 
ale izvoarelor și râurilor aferente; păduri de frasin și anin ale 
râurilor cu curgere rapidă; păduri de frasin și anin ale râurilor 
cu curgere lentă; galerii montane și submontane de anin alb; 
păduri-galerii de salcie albă. 
Majoritatea acestor păduri se află în contact cu pajiști umede 
sau cu păduri de ravene (Tilio-Acerion).
 Au fost identificate areale punctiforme, în zona localităților 
Costești și Prejna. 

Peșterile Sfodea și Balta sunt elemente carstice de pa-
trimoniu natural, importante din punct de vedere al morfolo-
giei și hidrografiei lor.  Prin PUG3 se prevede dezvoltarea, în 
regim de urgență, a unor strategii de promovare si organizare 

2  Habitatul Natura 2000 91K0 este reprezentat în teritoriul 
Geoparcului prin variantele: R4112 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) 
cu Aremonia agrimonoides; R4115 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) 
cu Geranium macrorrhizum; R4121 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) 
și alun turcesc (Corylus colurna) cu Knautia drymeia.

3  Plan Urbanistic General al comunei Balta, 
întocmit în 2008.

SURSĂ HĂRȚI: Planul de management al 
geoparcului Platoul Mehedinți
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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 lun-
gime de 600 m, fiecare cuprinzând sectoare fosile, subfosile 
și active.  Între cele două galerii există și o galerie de legătură, 
numită și Peștera Mică de la Balta. O mare parte din formați-
unile stalactitice din zona intrării principale au fost exploata-
te pentru construcția spitalului din Balta. Anual, sala mare a 
peșterii adăpostește un concert de muzică clasică, organizat 
de Primaria din Balta, în colaborare cu Consiliul Județean Me-
hedinți și cu Liceul de Artă «I. Ștefan Paulian» din Severin.

Deschiderea peșterii Sfodea se află la nord de localita-
tea cu același nume, în masivul Boldul Izvorului. Se dezvoltă 
pe un sistem de diaclaze orientate est-vest, înguste și înalte, 
desfășurate pe un singur etaj, pe o lungime de 700 m. După 
intrarea joasă urmează o galerie cu înălțimi de 1-3m și o po-
dea acoperită cu pietriș și nisip, care se continuă cu o sală mai 
complexă, cu doi stâlpi de calcar de 3 m înalțime. În porțiunea 
finală, galeria devine activă și se poate auzi zgomotul amplificat 
al unei cascade de 3m înălțime, terminându-se într-un lac de 
sifon impenetrabil.

Cornetele sunt altă formă de relief reprezentativ pen-
tru Podișul Mehedinți. Rezervația naturală Cornetul Bălții4 
se constituie pentru protecția ecosistemelor de tip subme-
diteranean, 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 Cerboanei5 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 
Coșuștei6  se întinde pe o suprafață de 60 hectare și reprezin-
tă 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, che-
iuri, doline, păduri și pajiști.

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

5  Ibidem.
6  Arii protejate de interes național ce corespund 
categoriei a IV-a IUCN - rezervație naturală de 
tip geologic, botanic și peisagistic. Declarată 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 
protejate).

SURSĂ: Marcian Bleahu, Vasile Decu, Stefan 
Negrea, Cornel Plesa, Ioan Povara, Iosif 
Viehmann - Pesteri din Romania - Editura 
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1976

SURSĂ: Planul Urbanistic General al com. Balta 
elaborat în anul 2008.

SURSĂ HĂRȚI: https://protectedplanet.net/
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Rezervația naturală Cheile Coșuștei7  se întinde pe 
o suprafață de 50 hectare, și este produsă de trecerea râu-
lui 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 ( peș-
teri, grohotișuri, abrupturi stâncoase  doline, lapiezuri și văi), 
populate cu elemente de floră și faună specifice Podișului Me-
hedințean.

Aria naturală Valea Ţâșnei se află pe teritoriul adminis-
rativ 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 să-
pate în calcare jurasice de către apele râului Țesna, formând 
abrupturi stâncoase, grohotișuri, peșteri, doline, lapiezuri și 
văi. Valea Țâșnei 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.

Toate aceste rezervații – aflate pe teritoriul adminis-
trativ al comunei Balta – sunt cuprinse in zona mai mare de 
protecție a Geoparcului Platoul Mehedinți.

7  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)

SURSĂ HĂRȚI: https://protectedplanet.net/
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II.4.2. VALORI DE PATRIMONIU CONSTRUIT
Stabilirea fondului construit valoros s-a realizat prin con-

turarea unor criterii de evaluare ale construcțiilor existente, 
bazate pe vechimea clădirilor, încadrarea în tipologiile arhitec-
turale și integritatea ansamblurilor gospodărești vernaculare1. 
Apartenența la un ansamblu de arhitectură vernaculară - pre-
zența grupată a mai multor gospodării vernaculare conser-
vate - 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, din păcate 
nedefinite sau incomplet definite teritorial: Ansamblul rural 
Balta, Ansamblul de arhitectură rurală „Costești” și Ansamblul 
de arhitectură rurală Prejna. În lipsa unei delimitări clare ad-
ministrative a teritoriului protejat în Lista Monumentelor Isto-
rice, 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 gospo-
dării – în fapt, zonele cu construcțiile cele mai vechi ale satelor 
- dezvoltate pe versanții dealurilor laterale ansamblului rural. 
În afara monumentelor istorice clasate în Lista monumente-
lor istorice din aceste trei sate, a fost reperat un fond con-
struit care se încadrează în tipologiile arhitecturale specifice 
comunei Balta (vezi cap.) și peisajului cultural al Podișului Me-
hedinți – subansambluri / construcții care păstrează imaginea 
originară, integritatea imaginii satului istoric și a evoluției lui.  

Satul Balta – reședința de comună - este nucleul care 
adună administrativ și cultural cele trei sate studiate în cadrul 
comunei Balta. Subzonele/ subansambluri valoroase repera-
te în teritoriu sunt fostele curele moșnenești (d.e. mahalaua 
– „linia oprițească”, „linia anițească”) cu tipologiile de locuire 
ale caselor joase, ansamblul de locuire format din case înalte 
(tipologiei mai nouă de casă, de secol al XIX-lea), dispuse per-
pendicular 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 se-
riei 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 punctul de vedere al tipologiei arhitecturale și în care pre-
zența coșului este vizibilă, poziționată pe „linia oprițească”). 
Printre alte subansambluri valoroase se numără spitalul din 
Balta, biserica și ansamblul de locuințe construite de meșteri 
italieni la începutul secolului al XIX-lea. Ansamblul satului Bal-
ta este valoros și datorită bogației fondului construit de secol 
al XIX-lea, datorat reglementărilor de modernizare ale satului, 
1.  Existența locuințelor împreună cu anexele gospodărești.
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Patrimoniu existent valoros 
în satul Balta.

Case joase

care formează urmele unei adevărată rețele de noi funcțiuni: 
școala, primăria și fostul cinematograf demolat. Este notată, 
de asemenea, prezența unei troițe pe teritoriul satului (monu-
ment comemorativ), la intrarea în sat, în apropierea spitalului. 
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Case înalte

Influența conacelor de plai
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Subansamblul „linia oprițească”
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Subansamblu de locuințe și biserică, construite de meșteri italieni.

Subansamblul spitalului din 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, dispuse de-a lungul 
versanților laterali, cu tipologiile de locuire ale caselor joase 
și caselor înalte, dispuse perpendicular drumului. O carac-
teristică deosebită este influența conacului de plai asupra 
conformării gospodăriei din satul Costești, grupată în inte-
riorul 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 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.

Case joase
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Case înalte

Subansamblu - fosta curea moșnenească (la nord de 
drumul principal din Costești)
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Influența 
conacului 
de plai
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Case joase

Case înalte

Satul Prejna, fostă reședință de comună, își câștigă im-
portanța datorită prezenței personalității istorice Tudor Vla-
dimirescu în teritoriu, prin încadrarea lui ca vătaf de plai 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. Subzone-
le/ 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, dis-
puse perpendicular drumului. O caracteristică deosebită este 
influența conacului de plai asupra conformării gospodări-
ei 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 valo-
ros și datorită bogației fondului construit de secol al XIX-lea, 
datorat reglementărilor de modernizare ale satului: școala și 
primăria. Influența tipologiei culei oltenești este de aseme-
nea vizibilă în arhitectura fondului construit al satului Prejna. 
Apropierea de graniță a determinat și prezența unui monu-
ment, comemorativ și de for public, pentru eroii din cel de-al 
doilea război mondial al liniei Cerna-Olt.

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



76

Subansamblu - strada principală sat Prejna

Influența conacului de plai
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III.CONCLUZII: FORMULAREA UNEI POLI-
TICI DE VALORIFICARE SUSTENABILĂ

III.1. EVALUAREA OBLIGAȚIILOR DETERMI-
NATE DE SEMNIFICAȚIA CULTURALĂ

Obligațiile care derivă din stabilirea semnificației cultura-
le urmăresc protejarea valorilor de patrimoniu cultural și pei-
sager de pe teritoriul comunei Balta. Cadrul restricțiilor și per-
misivităților sunt determinate de multiplele areale protejate 
și regimuri de protecție, instituite pe teritoriul Geoparcului 
Platoul Mehedinți: arii naturale protejate, situri de protecție 
geologice, botanice si peisagistice, și zonele de protecție ale 
monumentelor/ansamblurilor/siturilor istorice protejate. “Pa-
trimoniul cultural și natural trebuie considerat în totalitatea sa 
ca un intreg omogen, compus nu doar din opere de mare valoare 
instrinsecă, dar și din altele mai modeste și care au acumulat în 
timp valoare culturală sau naturală.” 1

Noțiunea de peisaj înseamnă un ținut/regiune, cu o iden-
titate bine marcată, care include un loc de viață și de muncă 
pentru oamenii care aparțin acelui teritoriu. Peisajul desem-
nează deci, un ansamblu contextual și este viziunea lucru-
rilor unui timp dat. “Întrucât scopul final al protejării, con-
servării și prezentării patrimoniului cultural și natural este 
dezvoltarea umană (...) patrimoniul cultural și natural nu 
este o frână pentru dezvoltare ci mai degrabă un factor de-
terminant al acesteia.”2

În ceea ce privesc obligațiile determinate de semnifica-
ția culturală, vom face referire la legislația internațională și la 
convențiile Consiliului Europei, cu rol consultativ.

Convenția referitoare la protecția patrimoniului ar-
hitectural european (Convenția de la Granada - 1985) 
ilustrează importanța transmiterii unui “sistem de referințe 
culturale generațiilor viitoare, de a ameliora cadrul urban sau 
rural de viață și de a favoriza simultan dezvoltarea economi-
că, socială și culturală a Statelor regiunii(...)” și stipulează res-
ponsabilitățile în plan legislativ și instituțional pe care statele 
semnatare3 și le asumă în vederea protejării și punerii în va-
loare a patrimoniului arhitectural european definit in confor-
mitate cu Art. 1 al Convenției. Principalele obligații pe care 
le au statele semnatare ale Convenției sunt: de a lua toate 
măsurile necesare inventarierii și protecției patrimoniului ar-
chitectural; de a implementa un sistem de autorizare care să 
protejeze patrimoniul (art. 4, paragraful 24); de a implementa 

1.  Recomandarea UNESCO privitoare la salvgardarea frumuseții si carac-
terului peisajelor si siturilor, 1962– Cap. III, Art. 5.
2.  Ibidem, Art. 7.
3.  România se numără printre statele semnatare.
4.  Convenția de la Granada, 1985, “a.obligativitatea autorizării de către 
autorități competente a oricarei lucrări de demolare sau alterare a monu-
mentelor sau a ambientului acestora; b.obligativitatea autorizării oricărei 
propuneri afectând un ansamblu sau un sit și care implică:
- demolarea unor cladiri ; - construirea de noi cladiri ; - modificări subs-
tanțiale care ar impieta asupra caracterului sitului ; c.capacitatea organis-
melor abilitate de a obliga proprietarul unui bun de patrimoniu de a reali-
za lucrări de conservare sau de a fi abilitate să realizeze astfel de lucrări în 
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facilitățile fiscale care să încurajeze conservarea patrimoniu-
lui și să încurajeze inițiativele private în această direcție și de 
a adopta o politică de conservare integrată (art 10)5.

Convenția referitoare la protecția patrimoniului ar-
heologic (Convenția de la La Valetta - 1992) subiliniază 
punerea accentului pe investigațiile nedistructive premergă-
toare oricărui alt procedeu, subliniază importanța săpăturii 
ca principal instrument de cercetare și completarea cu me-
tode nedistructive (prospecțiunea geofizică, satelitară, etc.), 
obligativitatea întocmirii unui plan de protecție și gestiune a 
eventualelor descoperiri și asigurarea integrării cercetărilor 
și a descoperirilor ștințifice în viața comunității umane prin 
conservarea in situ și difuziunea informațiilor referitoare la 
cercetările arheologice.

Convenția europeană a peisajului (Convenția de la 
Florența - 2000) definește termenii de peisaj, de politică 
a peisajului - “exprimarea de principii, strategii și orientări 
de câtre autoritățile publice în vederea protecției, gestiunii 
și amenajării teritoriului peisager” -, obiective ale calității 
peisajului - “exprimarea de câtre autoritatea publică a aspi-
rațiilor publicului față de un peisaj anume” -, protecția pei-
sajului - “acțiuni spre conservarea și menținerea caracteris-
ticilor importante ale peisajului ce motivată de valoarea sa 
patrimonială” -, gestiunea peisajului - “întreținerea peisaju-
lui din perspective dezvoltării durabile, dirijarea și armoniza-
rea schimbărilor cerute de procesele sociale, economice și de 
mediu” și planificarea peisajului - “previzionarea acțiunilor 
de punere în valoare, restaurare și creare de peisaj.

În ceea ce privește legislația națională asupra patrimo-
niului cultural , legislația în vigoare referitoare la obiectivele 
protejate este Legea privind protejarea monumentelor is-
torice (Legea 422-20016):

„Art. 3. - Conform prezentei legi se stabilesc următoarele 
categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate su-
prateran, subteran sau subacvatic:

a) monument - construcție sau parte de construcție, îm-
preună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de 
mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă 
din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funera-
re, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topo-
grafic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative 
din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, 
istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții ur-

cazul în care proprietarul este în imposibilitate de a le realiza ; d.posibilita-
tea exproprierii bunurilor de patrimoniu.”
5.  Ibidem, “a. să includă protecția patrimoniului arhitectural ca un obiectiv 
major al dezvoltării urbane și amenajării teritoriului; (...);b. să promoveze 
programe de întreținere și restaurare; c.să facă din conservarea, promo-
varea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural un obiectiv major 
al politicilor din domeniul culturii, ambientului, amenajării teritoriului și 
urbanismului. (...)”
6.  Legea monumentelor istorice nr. 422 din 18 iulie 2001, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr.407 din 24 iulie 2001.
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bane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează 
o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultu-
ral-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, ur-
banistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 
științific sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele crea-
ții umane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, ar-
heologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific, 
tehnic sau al peisajului cultural. (...)

Art. 7. - (1) Monumentele istorice se clasează astfel:

a) în grupa A - monumentele istorice de valoare naționa-
lă și universală;

b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pen-
tru patrimoniul cultural local.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie 
zona sa de protecție, prin care se asigură conservarea inte-
grată a monumentului istoric și a cadrului său construit sau 
natural. (...)

(3) În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate 
publică și reglementări speciale de construire prin planurile și 
regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii.

Art. 59. – Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui 
monument istoric potrivit art. 9 se consideră zonă de protec-
ție suprafața delimitată, cu o rază de 100 m în localități ur-
bane, 200 m în localități rurale și 500 m în afara localităților, 
măsurată, de la limita exterioară, de jur-împrejurul monu-
mentului istoric.”

Considerăm necesară instituirea unor direcții generale 
de conservare a semnificației culturale a comunei Balta:

Protecția peisajului: Păstrarea stării naturale a terenuri-
lor prin încurajarea agriculturii cu mijloace și metode tradițio-
nale și a modului de viață rural tradițional, ajută la susținerea 
biodiversității (cf. Regulamentului Geoparcului) și reprezintă 
o metodă neinvazivă asupra cadrului natural și în concordan-
ță, totodată, cu principiile de dezvoltare durabilă; încurajează 
utilizarea materialelor tradiționale, locale, încadrate în peisa-
jul natural și cel cultural;

Păstrarea aspectului tradițional al zonei de protecție a 
monumentelor istorice din zonă și instituirea zonei proteja-
te construite: Este important ca în zona de protecție a mo-
numentelor, respectiv a ansamburilor/siturilor istorice, să se 
păstreze aspectul tradițional al construcțiilor. Conservarea 
clădirilor și gospodăriilor cu valoare arhitecturală se poate 
face prin reutilizarea fondului construit părăsit și în stare de 
ruină pentru introducerea unor noi funcțiuni în teritoriu; 

Reglementarea utilizării terenului și reglementarea 
construirii: Se va consulta Ghidul de Recomandări “Arhitec-
tura tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți. Studiu de 
caz în comunele Izverna, Balta și Ponoarele”, din prima fază 
a proiectului, disponibil pe http://www.arhitectura-gpmh.
ro/geoparc/cercetari/.
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Patrimoniu. Cultură Patrimoniu. Cultură 

- Patrimoniu cultural divers: biserici de lemn (5 
biserici, din care una de interes național în 
Costești), case țărănești din lemn, 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 și afectarea stării obiectivelor de 
patrimoniu de soluțiile de restaurare 
practicate; 

- 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. 

Mediul înconjurător Mediul înconjurător 
- 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; 

Infrastructură de transport Infrastructură de transport 
- Satul Balta, reședința de comună, este 

străbătută 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; 

Servicii publice. Guvernanță Servicii publice. Guvernanță 
- Existența unui PUG, care propune o direcție 

de dezvoltare locală ce a fost implementat în 
mod parțial; 

- Infrastructura comunei este foarte puţin 
dezvoltată, fiind un obstacol în calea 
dezvoltării: lipseşte apa curentă şi canalizarea 

III.2. EVALUAREA FACTORILOR IMPLICAȚI: 
ANALIZĂ S.W.O.T.
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- Diferite inițiative ce vizează îmbunătățirea 
calității vieții în comună: reabilitarea 
căminelor culturale din mai multe sate, 
deschiderea unei after-school în Balta; 

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 limit la infrastructura sanitară; întreaga 
comună este deservită de un dispensar 
existent în Balta; 

- 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; 

Economie Economie 
- Existența unor mici afaceri locale (magazine, 

brutărie); 
- Investiții reduse în economia locală; 
- Poziționarea comunei într-o regiune săraca 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); 

Turism Turism 
- 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; 

Dezvoltarea resurselor umane. Social Dezvoltarea resurselor umane. Social 
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- Existența  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; 

Agricultură Agricultură 
- Tradiţie şi condiţii propice pentru creşterea 

bovinelor şi ovinelor; 
- 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. 

  
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Patrimoniu. Cultură Patrimoniu. Cultură 
- 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; 

- Atragerea de artiști în zonă pentru a contribui 
la promovarea resurselor culturale și naturale 
și pentru a revitaliza imaginea acestei zone; 

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

- Competiția la nivel regional și național în ceea 
ce privește resursele financiare și a 
specialiștilor în restaurare, cu consecințe 
nefaste asupra integrităţii monumentelor 
istorice; 

 

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

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 limit la infrastructura sanitară; întreaga 
comună este deservită de un dispensar 
existent în Balta; 

- 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; 

Economie Economie 
- Existența unor mici afaceri locale (magazine, 

brutărie); 
- Investiții reduse în economia locală; 
- Poziționarea comunei într-o regiune săraca 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); 

Turism Turism 
- 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; 

Dezvoltarea resurselor umane. Social Dezvoltarea resurselor umane. Social 
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Mediul înconjurător Mediul înconjurător 
- 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; 

- Pericolul degradării florei şi faunei în zonele 
protejate ca urmare a unui turism 
necontrolat, exploatări forestiere, prezența 
deșeurilor de toate tipurile în locuri 
neamenajate; 

Infrastructură de transport Infrastructură de transport 
- Accesarea unui proiect pe fonduri structurale 

privind îmbunătățirea drumurilor comunale; 
- Starea precară a infrastructurii de transport 

îngreunează accesul în această zonă; 
Servicii publice. Guvernanță Servicii publice. Guvernanță 

 - 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; 

Economie Economie 
- 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 (lipsa 
facilităților ce stimulează antreprenoriatul 
local) 

Turism Turism 
- Potențial mare de dezvoltare a turismului în 

zonă printr-o viziune integrată ce include 
patrimoniul cultural și natural, tradițiile și 
poziționarea ; 

- 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; 

- Sprijin insuficient din partea autorităților 
locale și naționale pentru dezvoltarea 
turismului local; 
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Dezvoltarea resurselor umane. Social Dezvoltarea resurselor umane. Social 
- Organizarea unor ateliere de meșteșuguri/ 

școli de meserii pentru localnici, inclusiv 
privind tehnicile de construcție tradițională, 
ce folosesc resursele naturale locale; 

- Menținerea sporului natural negativ; 
- Migrarea tinerilor spre mediul urban sau spre 

alte țări; 

Agricultură Agricultură 
- Tradiţie şi condiţii propice pentru creşterea 

bovinelor şi ovinelor, care pot fi 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; 
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III.3. OPȚIUNI DE VALORIFICARE ALE SEM-
NIFICAȚIEI CULTURALE. PROPUNERI DE REA-
BILITARE ALE ZONEI 

Se remarcă două posibile tipologii de dezvoltare care pot 
servi drept modele de valorificare sustenabilă a patrimoniului 
vernacular rural: structură hotelieră orizontală – albergo diffu-
so – și muzeu in situ – ecomuzeu1. Albergo Diffuso - hotel difuz 
- este un model de cazare și de gestionare a serviciilor hote-
liere. 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 con-
struirea unor clădiri noi. Așezarea devine o rețea bazată pe 
spații comune și o serie de unități de cazare - toate situate în 
construcții existente. Un ecomuzeu este o structură muzeală 
condusă de o comunitate locală, fiind o alternativa la muzeul 
traditional și propunând constituirea unui muzeu viu:  valori-
ficarea autententicității patrimoniului natural, cultural și ima-
terial din teritoriu, prin implicarea comunității. Identificarea 
resurselor valoroase din teritoriu este primul pas în dezvolta-
rea 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 pen-
tru fiecare sat în parte, elaborate de către participanți, sub 
îndrumarea coord. Bianca-Maria Bălșan, drd. arh. Irina Nem-
țeanu, 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 de lemn „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 loca-
le va contribui la promovarea valorilor culturale ale zonei, la 
păstrarea identității comunei, diversificarea activităților turis-
tice și va opri degradarea monumentului istoric. 

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

Situată în centrul localității, această intersecție poate fi 
valorificată prin crearea unui mobilier rural și a unor indica-
toare și panouri turistice. Mobilierul creat va utiliza elemen-
tele 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 des-
pre patrimoniul cultural și natural din zonă, prezentând o vi-
ziune integrată.

1.  Ana-Maria LABO, op.cit., pp. 83-117
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3.Amenajarea unei zone de campare în apropiere de peș-
tera Balta.

Zona din jurul localității Balta are un mare potențial pen-
tru turismul montan, de aceea amenajarea unei zone de cam-
pare 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. 

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 în-
tr-un punct de lucru pentru ornitologi.  

5.Restaurarea și refuncționalizarea a două construcții tra-
diționale prin tranformarea acestora în ateliere meșteșugă-
rești și spațiu de expunere.

Pe teritoriul comunei Balta au fost identificați mai mul-
ți localnici care păstrează diferite meșteșuguri, ca țesutul și 
tâmplăria. Se consideră importantă  transmite aceste mește-
șuguri generațiilor mai tinere. În același timp, o parte a con-
trucției restaurate poate servi ca spațiu de expunere și vânza-
re a produselor realizate în cadrul atelierelor. 

PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT COSTEȘTI: colectiv 
de lucru: stud. arh. Dragoș Alecsandru, stud. arh. Ioana Oră-
șanu

1.Amenajarea unui punct de belvedere, pe deal, în punc-
tul 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 celor două mori din 
sat prin tranformarea lor în puncte de informare turisitică.

Cele două mori tradiționale, construite la intrarea și ieși-
rea din sat, pot fi transformate în puncte de informare privind 
particularitățile patrimoniului cultural și natural, fiind dezvol-
tate 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, ele-
mentele patrimoniului cultural și natural. 

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

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

PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT PREJNA: colectiv 
de lucru: stud. arh. Beatrice Badea, stud. arh. Gabriel Petro-
pol-Șerb

1.Restaurarea și refuncționalizarea unor clădiri tradițio-
nale prin transformarea în spații pentru  ateliere meșteșugă-
rești. 

Elementele arhitecturale unitare identificate în satul Prej-
na, alături de meșterii prezenți în acest sat, reprezintă punctul 
de pornire în dezvoltarea unor ateliere meșteșugărești, vitale 
pentru  dezvoltarea unor competențe privind renovarea con-
strucțiilor vernaculare și în păstrarea specificului celor trei an-
sambluri 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 ma-
terializat în creearea unei rețele de puncte de belvedere - ge-
neratoare de trasee de drumeții -, situate în apropierea vechi-
lor conace de plai abandonate. 

3.Constituirea unei rețele de fântâni.

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

Indicatoare și 
panouri turisticeMobilier urban

arh. Mara Tomulescu
stud. arh. Raluca Turcu 
stud. arh. Ionela Teodora Matei

Restaurarea și refuncționalizarea fondului construit valoros al „liniei oprițești” 
în ateliere meșteșugărești și spațiu de expunere

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

Amenajarea unei zone de campare în 
apropiere de peștera Balta

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

Crearea unui punct de lucru pentru ornitologi
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PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT COSTEȘTI
stud. arh. Dragoș Alecsandru 
stud. arh. Ioana Orășanu

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

1 2 3 4

6 7

5

8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

35

44

45
46

47
Amenajarea unui punct de belvedere, pe deal, 
în punctul cel mai înalt al satului

Restaurarea și refuncționalizarea a cinci clădiri prin transformarea 
lor în spații pentru artiști
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PROPUNERI DE REVITALIZARE SAT PREJNA
stud. arh. Beatrice Badea
stud. arh. Gabriel Petropol-Șerb

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

Propunerea unei 
rețele de fântâni

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