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  PREZENTARE  PROIECT 
   

  Pornind de la premisa ca valorificarea obiectivelor arhitecturale, naturale şi culturale contribuie la dezvoltarea durabila 
a zonei, asociaţia MAIE a initiat proiectul Arhitectura tradiţională în Geoparcul Platoul Mehedinţ. Studiu de caz în 
comunele Isverna, Balta şi Ponoarele. Scopul proiectului a fost promovarea şi protejarea elementelor arhitecturale din 
Geoparcul Platoul Mehedinţi. In cadrul proiectului au fost parcurse urmatoarele etape: cercetarea elementelor arhitecturale din 
comunele Isverna, Balta și Ponoarele, încadrarea clădirilor în contextul natural și cultural, evaluarea stării de conservare a 
obiectivelor arhitecturale și oferirea unor soluții de protejare a acestora; dezvoltarea unui site web www.arhitectura-gpmh.ro ce 
va permite actualizarea constantă cu informaţii referitoare la Geoparcul Platoul Mehedinți; realizarea unui ghid de recomandări 
adresat administrațiilor locale, publicarea unui album de prezentare a zonei și organizarea unei expoziții de fotografii, ce a fost 
vernisata la Castelul d de Apă din Drobeta Turnu Severin și la Muzeul Național al Țăranului Român din București în luna 
septembrie 2014.  



  Cercetarea în cele trei comune s-a derulat in 
prima parte a lunii iulie. Cercetarea de teren a fost 
precedată de o primă etapă de documentare din surse 
secundare, care a urmărit introducerea echipei de 
cercetare în specificul zonei. Cercetarea pe teren a avut 
mai multe componente. În primul rând, partenenerii 
proiectului, primariile celor trei comune au facilitat 
implementarea proiectului prin permiterea accesului la 
documente privind clădirile (planuri, memorii generale ce 
aparțin Planurilor Urbanistice Generale, monografii). 
Această etapă a urmărit identificarea tendințelor de 
dezvoltare în teritoriu și a reglementărilor actuale din 
domeniul construcțiilor, dar și date referitoare la starea 
monumentelor istorice. În timpul cercetării de teren au 
fost colectate documente și de la Arhivele Naționale din 
Drobeta Turnu Severin, pentru a completa imaginea 
satelor cu povești ale celor care le-au locuit. Cercetarea a 
urmărit studirea monumentelor de arhitectură popular – 
locuințe, troișe. Biserci de lemn, mori de apă. În timpul 
deplasărilor a fost realizată şi intervievarea locuitorilor, 
fapt care a dus la îmbogăţirea lucrării cu o notă sensibilă şi 
personală, prin identificarea poveștilor din spatele 
construcțiilor analizate, ajutând în același timp și la 
întelegerea organizării spațiului interior al locuințelor. În 
timpul cercetării au fost realizate numeroase fotografii în 
satele ce compun cele trei comune. 
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  În următoarea etapă, echipa proiectului a 
realizat livrabilele proiectului: albumul, ghidul de 
recomandări, raportul de cercetare și expoziția. 
Coordonatorul proiectului, impreună cu echipa de 
implementare, au analizat datele obținute în etapa de 
cercetare și au scris raportul de cercetare. Pe baza 
raportului de cercetare și introducand elemente de bune 
practici, a fost scris ghidul de recomandari. Realizarea 
albumului si a expozitiei a presupus selectarea celor mai 
bune fotografii si prelucrarea lor. Fotografiile au fost 
grupate pe cele trei comune. Elementele de arhitectură 
tradiţională au stat la baza albumului şi conceptului 
expoziţiei. Ele au prezentat satul mehedinţean actual, ce 
integrează peisaje naturale inedite, monumente 
culturale, poveştile caselor, dar şi relaţia permanentă 
dintre vechi şi nou. Pe baza conceptului și specificațiilor 
oferite de echipa proiectului a fost realizat site-ul 
www.arhitectura-gpmh.ro. Site-ul are următoarele 
secţiuni: Despre, Galerie, Harta, Evenimente, Asociaţia 
MAIE, Apariţii Media, Parteneri, Contact. În secţiune 

Harta sunt mapate şi identificate principalele obiective 
de patrimoniu din comunele analizate. În secţiunea 
Galerie sunt inventariate lăcaşele de cult şi casele din 
cele trei comune. Fiecare obiectiv prezentat are o scurtă 
descriere şi una sau mai multe fotografii relevante. 
Pentru prezentarea rezultatelor cercetării au fost 
realizate două evenimente, un vernisaj la Drobeta Turnu 
Severin şi unul la Bucureşti. Vernisajul de la Drobeta 
Turnu Severin a presupus prezentarea expoziţiei şi 
distribuirea albumului şi ghidului în rândul 
participanţilor. Vernisajul de la Bucureşti a marcat 
deschirea expoziţiei, ce a putut fi vizitată în sala Acvariu 
a MTR, timp de două săptămâni. În acelaşi timp a 
presupus organizarea unui dialog cu Radu Petre Nastase, 
Octavian Neculai, Virgil Niţulescu şi Augustin Ioan, care 
au apreciat iniţiativa asociaţiei. În cadrul vernisajului au 
fost distribuite album şi ghidul de recomandari. Restul 
albumelor si ghidurile de recomandari au fost 
diseminate in randul grupului tinta.  
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Rezultate proiect 

 1 documentare de teren în cele trei comune analizate 

 1 analiză a specificului arhitectural local, ce prezintă diferite influenţe culturale (din Gorj, Banat, Maramures si 

Serbia). Sunt studiate 19 obiective de patrimoniu, oferindu-se soluţii pentru restaurarea lor 

 1 site www.arhitectura-gpmh.ro 

1 concept de expoziție 

2 vernisaje organizate la Drobeta și București 

100 de ghiduri de recomandări, ce cuprind date despre aspectul general al clădirilor, tehnicile şi materialele de 

construcţie folosite, precum şi recomandari cu privire la modalitatile de conservare si restaurare necesare ca 
urmare a degradarii lor, diseminate in randul grupului ținta 

200 de albume diseminate în rândul grupului țintă 
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Proiectul în presă 

 

 

• Adevărul http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/proiect-despre-
arhitectura-traditionala-geoparcul-platoul-mehedinti-
1_543293e60d133766a8b5c8bc/index.html 

• Arhitext http://arhitext.blogspot.ro/2014_09_01_archive.html 

• Zeppelin http://e-zeppelin.ro/arhitectura-traditionala-in-geoparcul-
platoul-mehedinti/ 

• Alternativ http://alternativ.ro/agenda/arhitectura-traditionala-in-
geoparcul-platoul-mehedinti 

• Adep http://www.adep.ro/blog/portfolio/arhitectura-traditionala-in-
geoparcul-platoul-mehedinti/ 

• Igloo https://www.igloo.ro/arhitectura-traditionala-in-geoparcul-
platoul-mehedinti-studiu-de-caz-in-comunele-isverna-ponoarele-
balta/ 

• Cotidianul  http://www.cotidianul.ro/vernisajul-expozitiei-
arhitectura-traditionala-in-geoparcul-platoul-mehedinti-247226/ 
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Despre Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă 
Europeană 

           Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit creată în 2012, cu 
scopul de a contribui la transformarea României într-o societate bazată pe cunoaştere, creativitate, inovație, respect pentru 
diversitate şi încredere. 

       
           La baza tuturor proiectelor realizate de asociaţie stă dorinţa de implicare activă a tinerilor în crearea unei societăţi în care vor să 

trăiască, precum si crearea condiţiilor de dezvoltare a tinerilor şi copiilor. Credem că cea mai bună modalitate pentru 
îndeplinirea acestui scop este educația. Copiii care beneficiază de un nivel de educaţie ridicat sunt cei care vor construi un viitor 
mai bun pentru familia, comunitatea şi ţara lor. 

        
           Pentru noi, educaţia îmbracă forme variate şi de-a lungul timpului am încercat să adaptăm diversele metode de educare, 

informare şi conştientizare la beneficiarii proiectelor noastre. Am funcţionat în diverse formule şi având programe variate. De 
multe ori, ne-am lăsat purtaţi de pasiune şi am facut proiectele care ne-au atras cel mai mult. Aceste experienţe ne-au ajutat să ne 
maturizăm ca asociaţie şi ne-au învăţat cum putem să acţionăm mai eficient pentru îndeplinirea scopului nostru. 

 
           Activităţile asociaţie includ proiecte de educaţie nonformală, campanii de informare şi conştientizare, ateliere creative, studii şi 

cercetări, expoziţii. 
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