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„Omul se duce unde poate trăi.” 

„Cu turiștii ne e drag că suntem și 
noi vizitați.” 

 

În ultima perioadă, din cauza 
provocărilor socio-economice din ce în 
ce mai vizibile (schimbări climatice, 
medii instabile social și economic, chiar 
politic, migrație, contexte provocate de 
pandemie, etc.), la nivel mondial se 
caută modele de comunități așa zis 
reziliente, care își dezvoltă propriile 
mecanisme de a rezista, de a se 
recupera și de a se adapta la noile 
contexte sociale și economice, aflate în 
continuă schimbare și sub impactul unei 
dinamici tehnologice din ce în ce mai 
rapide. 

Astfel, ies la suprafață concepte 
precum economie circulară, economie 
ecologică, bioeconomie, care provoacă 
principiile standard de funcționare ale 

angrenajului economic, de optimizare a 
producției, de maximizare a utilității unui 
produs sau a unei resurse și/ sau de 
comportament economic rațional. 
Aceste concepte aduc în discuție 
impactul naturii, al proceselor biologice 
și al spațiului de locuire asupra efectelor 
economice și de comportament uman. 

Primul cercetător, de origine 
română, care a adus în discuție 
bioeconomia, ce astăzi stă la baza 
economiei ecologice, a fost Nicolas 
Georgescu Roegen. În anii 1965, 
Roegen a făcut o serie de studii despre 
comunitățile țărănești și agrare din 
diverse colțuri ale lumii care, prin 
specificul lor, erau evident diferite de 
cele industrializate. Munca lui 
Georgescu Roegen cu privire la 
economiile satelor anticipează faptul că 
cea mai importantă abordare a 
bioeconomiei e multidisciplinaritatea, 
unde comportamentul economic, chiar 
și cel uman, poate fi privit ca rezultatul, 
pe deoparte, al unei rețele complexe de 
relații/ constrângeri la nivel fizic și 
biologic și, pe de altă parte, drept un 
rezultat al schimbărilor evolutive în 
structurile sociale și culturale.  

Până la urmă, cele două mari 
diferențe dintre lumea agrară și cea 
industrializată sunt date de 
dimensiunea (scala) procesului de 
producție și de timpul necesar obținerii 
produselor (ex. creșterea fructelor și 
legumelor, a animalelor etc.). La aceste 
diferențe se mai adaugă și practicile de 
zi cu zi din lumea satului, care contravin 
principilor de bază economice, de 
maximizare și optimizare. Oamenii par 
că se ghidează mai mult după reguli de 
întrajutorare și de creare a unor spații 
care să le permită să își câștige traiul, iar 
limitele bioeconomice ajung să fie date 



 

 

de formele culturale și instituționale de 
funcționare ale satului țărănesc. 
Păstrarea unei relații personale de într-
ajutorare este dată de asemenea de 
dimensiunea celulei/unității socio-
economice, dar și de modalitățile de 
transmitere a tradițiilor și cutumelor. În 
mod firesc, prin cultura orală, se permite 
transmiterea unor procese de 
funcționare fără de care societatea 
respectivă nu ar putea supraviețui: Aici, 
un anumit spațiu natural, procesele 
biologice și culturale pot contribui la 
crearea unei structuri sătești capabile 
să se autoproducă și să se autosusțină. 
Cu alte cuvinte - să devină rezilientă.  

În acest sens, prin intermediul 
cercetării din cadrul școlii de vară 
„Arhitectura Tradițională în Geoparcul 
Platoul Mehedinți”, ne-am propus să 
explorăm, la scară mică, acest tip de 
reziliență și să descoperim în ce măsură 
putem vorbi de o economie țărănească, 
care, încadrată în limitele unui spațiu 
natural de locuire, duce la mecanisme 
de autosusținere a unei comunități.  

 

Pentru a răspunde la aceste 
întrebări, am urmărit trei direcții:  

A. Dimensiunea patrimoniului natural și 
geologic, din prisma poziționării 
geografice a comunei Ponoarele, în 
Geoparcul Natural Platoul Mehedinți și a 
valorificării acestui tip de patrimoniu  

B. Dimensiunea patrimoniului cultural, 
din perspectiva specificului de locuire, 
tipologia de construire a caselor, 
modalitățile de folosire a resurselor din 
proximitate, practicile de zi cu zi și 
meșteșugurile locale 

C. Locuirea într-un geoparc natural și 
interacțiunea cu turiștii, cu explorarea 
unor posibilități de dezvoltare pe plan 

local. 

Deși comuna Ponoarele are 
cincisprezece sate  în administrație, 
înglobând aproximativ 836 de 
gospodării, am redus cadrul de 
cercetare exploratorie la satul 
Ponoarele și cătunul Tihoi, unde, 

Fig. 1 Sursă primăria Ponoarele 

potrivit informațiilor furnizate de 
primărie, sunt aproximativ 175 de 
gospodării. 

Pe durata a trei zile, studenți la 
arhitectură și sociologie au cules date 
din 17 gospodării (reprezentând un grad 
de circa 10% acoperire în cadrul 
cercetării), au făcut schițe de 
ansambluri de locuințe și au 
documentat fotografic munca de teren.  

Ca metode de lucru în teren, au 
fost folosite atât practica observației, 



 

 

cât și descrierea în profunzime a unor 
aspecte din viața de zi cu zi. 

Întrebările care au ghidat 
interviurile au fost legate de:  

1. Specificul de construcție – ne-am 
dorit să aflăm care a fost anul de 
construcție, dacă s-au făcut modificări 
ulterioare construcției/ construcțiilor 
inițiale, cum au integrat casa veche în 
noul ansamblu construit, ce fel de 
materiale s-au folosit, dacă au existat 
influențe diverse în noua construcție  
(alte construcții din zonă, călătorii/ 
munca în străinătate, de ordin financiar, 
turismul etc.). 

2. Resursele din gospodărie și practici 
de zi cu zi – prin aceste întrebări am 
urmărit să descoperim existența și 
amplasarea grădinilor în ecosistemul 
gospodăresc, dacă furnizează o sursă de 
venit sau legumele/ fructele sunt doar 
pentru uz intern, dacă există și alte 
produse alimentare în gospodărie care 
ar putea aduce o sursă suplimentară de 
venituri, precum și meșteșuguri 
specifice, care încă se mai practică sau 
ar putea avea capacitate de a fi 
reintroduse într-un circuit economic.  

3. Locuirea în Geoparcul Platoul 
Mehedinți din perspectiva interacțiunii 
cu turiștii și a circuitelor eco-turistice – 
pornind de la dimensiunea internă, dată 
de locuirea în propria gospodărie, ne-a 
interesat să aflăm care este perspectiva 
localnicilor cu privire la locuire, însă de 
aceasta dată privind dimensiunea 
externă, din afara gospodăriei, prin 
locuirea într-un spațiu natural, expus 
vizitelor turiștilor. Ne-am propus să 
aflăm și care este deschiderea acestora 
față de accesarea/ dezvoltarea unor 
oportunități de a intra în diverse circuite 

turistice (prin intermediul Grupurilor de 
Acțiune Locală – GAL, prin Punctele de 
Gastronomie Locală, programe precum 
Via Transilvanica, programe de 
ecoturism  etc). 

 

Comuna Ponoarele se află într-
un spațiu declarat arie protejată de 
interes național ce corespunde unei 
rezervații naturale de tip geologic și 
peisagistic și care acoperă complexul 
carstic din Geoparcul Platoul Mehedinți. 
Acest complex are o serie de puncte 
turistice, care reprezintă formațiuni 
geologice rare, atribuite Jurasicului, 
precum Podul lui Dumnezeu, o arcadă 
naturală devenit pod conectat la drumul 
național, Câmpul de Lapiezuri, lacul 
Zătonul Mare, lacul Zătonul Mic, peștera 
Ponoarelor, Pădurea de Lapiezuri, dar și 
situri peisagistice precum Pădurea de 
Liliac, devenită rezervație forestieră. Pe 
o suprafață de aproximativ 100 de ha, 
rezervația de la Ponoarele este 
declarată în întregime monument al 
naturii. Ce reprezintă acest lucru din 
perspectiva locuirii într-un geoparc? 

 

Se poate observa existența unui 
ecosistem, care aduce laolaltă elemente 



 

 

de patrimoniu natural, îmbinate cu cele 
culturale, date de formele de locuire 
într-un spațiu de acest gen, dar care 
ajunge să fie funcțional și dinamic din 
perspectiva legăturilor economice și 
sociale care se creează atât în 
gospodărie, prin circuitul bunurilor și al 
resurselor, cât și în afara acesteia, prin 
circuitele eco-turistice create. 

 

Potrivit definiției conceptului de 
dezvoltare durabilă, adoptat la Rio în 
1992, aceast tip de dezvoltare se poate 
realiza urmărind evoluția a trei piloni de 
bază și anume: mediul, economia și 
componenta socială, la care se adaugă o 
serie de pârghii legislative și financiare. 
Așa cum menționează Alexandru 
Andrășanu, membru din 2020 în 
Consiliul Geoparcurilor Internaţionale 
UNESCO, un geoparc este, în fapt, 
despre oameni şi despre modul în care 
comunităţile umane şi-au construit 
identitatea, utilizând continuu resursele 
naturale rezultate în urma evoluţiei de 
miliarde de ani a Pământului 
(Andrășanu, 2009).  

În acest sens, resursele naturale 
exploatabile, inclusiv cele geologice pot 
fi utilizate într-un mod rațional, dar și 
dintr-o nevoie de conservare pentru 
generațiile viitoare. Ceea ce s-a putut 
observa în primă instanță la Ponoarele, 
această exploatare este dată de 
existența unui anumit nivel de eco-

turism dezvoltat în baza potențialului 
geologic, dar care pe alocuri este ad-
hoc, prin construirea de clădiri noi, unele 
cu statut local de conac, fără a se afla pe 
o listă patrimonială de monumente 
istorice, altele transformate în pensiuni, 
dar care reușesc să atragă și să 
furnizeze servicii pentru turiștii din zonă 
și de asemenea să ofere locuri de 
muncă localnicilor. Mai mult, așa cum 
vom vedea în capitolul următor, 
resursele naturale au fost folosite în 
obținerea diverselor materiale de 
construcție, cu precădere în ridicarea 
primelor case, care au peste 50-60 de 
ani vechime, utilizându-se cunoștințele 
și mâna de lucru locală. 

Potrivit strategiei de dezvoltare 
a județului Mehedinți 2014-2020, 
ecoturismul reprezintă vizitarea unei 
zone relativ neafectate de activităţile 
umane, cu un impact redus asupra 
mediului, care are o importantă 
componentă educaţională şi care oferă 
un beneficiu direct economiei şi 
populatiei locale. În acest sens, au 
apărut pensiunile turistice și 
agroturistice, menționate anterior, care 
pun la dispoziția turiștilor produse locale 
și permit cazarea inclusiv în case 
tradiționale (în localităţile Ponoarele, 
Isverna, Iloviţa, Baloteşti, Godeanu), însă 
din relatările localnicilor educația 
turiștilor cu privire la vizitele în geoparc 
lasă încă de dorit. 

În 2016, Asociaţia Mişcarea 
pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană 
(MAIE) a implementat proiectul 
„Arhitectura tradiţională în Geoparcul 
Platoul Mehedinţi”, unde studiul de caz a 
fost derulat în comunele Isverna, Balta 
și Ponoarele. Printre activitățile din 
cadrul proiectului s-a numărat și 
realizarea unui ghid de recomandări 



 

 

destinat primăriilor şi consiliilor locale 
privind „Strategia națională de 
dezvoltare a ecoturismului în România”, 
pentru promovarea şi protejarea 
arhitecturii tradiţionale din Geoparcul 
Platoul Mehedinţi. Acest ghid poate 
contribui la conștientizarea localnicilor, 
dar și a turiștilor cu privire la relevanța 
locuirii într-un geoparc și potențialul 
specificul local. Prin activități punctuale, 
chiar prin campanii derulate frecvent, în 
parteneriate cu autoritățile locale, în 
viitor se poate obține un impact real 
asupra comportamentelor vizitatorilor 
și localnicilor, cu scopul de a respecta și 
de a aprecia patrimoniul local. 

Într-un final, filosofia care pare 
că se aplică cel mai bine într-un geoparc, 
duce la acțiuni ce țin de găsirea unui 
echilibru în ecosistemul format din 
natură, om și exploatarea și valorificarea 
resurselor. Echilibrul se extinde de la 
individul care reușește să își cultive 
propriile dorințe, la obiectivele 
comunității, legile naturii și până la 
capacitatea de a reconcilia aceste 
tipare. Cu cât scopurile interioare devin 
mai conștiente în relație cu ceilalți, cât și 
cu mediul înconjurător, cu atât mai 
repede se pot crea structuri care să 
aducă ordine în haos.  

 

Cele 17 gospodării vizitate de 
studenți se află atât în comuna 
Ponoarele, cât și în cătunul Tihoi, pe 
care localnicii de fapt nu-l consideră 
cătun - e Tihoi și a fost format în jurul 

familiei Tihoi, cel mai numeros neam 
care a  trăit în sceste locuri. Numele a 
apărut mai degrabă dintr-o necesitate: 
angajații de la poștă au început să 
numească adunătura de case de pe deal 
Tihoi, ca să nu se mai încurce scrisorile 
între ele, și să ajungă unde trebuie. 
Astăzi, denumirea se păstrează, chiar 
dacă nu apare în documente. Tot acolo, 
se află cea mai veche casă din 
Ponoarele, care apare emblematică și în 
ghidul local – o casă veche acoperită cu 
șindrilă, în fața căreia stau doi bărbați și 
calul lor. Acum e lăsată în paragină, 
printre tufele de mure și împrejmuită de 
un gard electric care să țină la distanță 
vitele. Urmașii s-au stins acum trei ani și 
numele nu a mers mai departe. Deși e 
cel mai vechi așezământ din comună, 
asupra casei s-au făcut doar mici 
intervenții, fără un plan de reabilitare - 
pe unul din stâlpii de lemn ai pridvorului 
se găsește o plăcuță de metal, 
inscripționată cu litere chirilice, care ar 
putea atesta un interval de timp în care 
casa a fost construită. 

 

Pe de altă parte, lăcașele de cult, 
au altă atenție. Pe drumul care duce 
spre Tihoi, am găsit bisericuța de sub 
Stei, sau biserica Sf. Nicolae, aflată 
lângă o coastă abruptă din Ponoarele 
care, potrivit uneia dintre monografiile 
satului, a reprezentat vechiul centru al 
comunei. Amintim de această biserică, 



 

 

deoarece ea a fost construită în 1766 și 
se află pe lista de monumente istorice 
de clasa B, iar în momentul vizitei erau 
începute lucrările de reabilitare. Deși 
biserica pare a avea un final fericit, în 
comparație cu cea din lemn din comuna 
Balta, construită în secolul al XVIII-lea, 
modurile în care intervențiile au fost 
făcute asupra vechii construcții, au 
ridicat întrebări printre studenții 
participanți la școala de vară, dar și 
asupra coerenței dintre vechea 
structură și cea nouă. Din relatările 
localnicilor și a observațiilor de la fața 
locului, cele două însemne, soarele și 
luna, de pe catapeasmă nu mai pot fi 
văzute, iar decopertarea interioară a dus 
la ștergerea picturilor de pe pereți, ceea 
ce indică fie viitoare intervenții minime 
de bază, fie o nouă redecorare interioară 
în funcție de niște principii specifice 
asociației de arhitecți care a câștigat 
proiectul și ale parohiei locale. 

 

În ciuda modurilor de valorificare 
și conservare precare, ținem să 
menționăm aceste monumente/ 
obiective, la fel și moara Crăcucenilor  
(moară de lemn cu ciutură), aflată pe 
valea râului Ponoarele și construită în 
secolul al XIX-lea, deoarece ele ar putea 
intra într-un circuit care să atragă mai 
bine și mai responsabil turiști aflați în 
vizită în Ponoarele. În jurul acestor 

locuri, s-ar putea spune o poveste, 
plecând de la diversitatea legendelor 
locale și care, mai apoi, să contribuie la 
educarea turiștilor, dar și a localnicilor, 
povești care să ajute la descoperirea/ 
redescoperirea patrimoniului local și să 
consolideze identitatea locală.  

Întorcându-ne la cele 17 
gospodării vizitate, aproape toate au 
câte 2-3 case în ansamblu, pe generații - 
casa veche, cea care este locuită în 
prezent și una pentru copii sau alți 
membri ai familiei, la care se mai adaugă 
diverse anexe pentru animale, lemne 
sau beciuri, bucătării de vară, terase, în 
funcție de necesități. Copiii, deveniți 
adulți, de obicei sunt plecați din zonă la 
studii sau la muncă în Timișoara, 
Drobeta – Turnu Severin, Reșița sau în 
alte localități mai mari din proximitate, 
respectiv au migrat sau muncesc în alte 
țări  (ex. Italia, Germania etc). În general, 
cea de-a treia casă rămâne nelocuită, au 
fost cazuri în care copiii își plănuiau să 
revină cu familiile lor sau erau 
construite, în cel mai fericit caz, special 
pentru a deveni agro-pensiuni.  

Exemplul care explică cel mai 
bine rațiunea din spatele construcțiilor 
și poate reprezenta baza în tipologia de 
construcție a celor 17 gospodării, este 
cel al unui ansamblu de trei case, unde: 

- prima casă, cea veche, din lemn, 
cu două încăperi și pridvor, de obicei de 
aproximativ 100 de ani, este tencuită cu 
paiantă, tâmplăria este din lemn, iar 
acoperișul din șiță și șindrilă este 
înlocuit în prezent cu tablă. De obicei 
este casa bătrânească, a părinților, 
respectiv a socrilor, iar finisajele sunt 



 

 

făcute de mână de către membrii 
familiei, din considerente economice. 

- a doua casă este construită fie 
de părinți/ socri, fie de cei proaspăt 
căsătoriți, pentru noua familie. Casa 
este din cărămidă, de obicei făcută în 
comună și arsă în curte, iar tâmplăria 
este din lemn. În unele cazuri, aceasta 
apare schimbată cu cea de PVC, mai 
ales în partea vizibilă către stradă, iar 
acoperișul este din țiglă ceramică. 

- a treia casă, este construită de 
familie pentru copii, de obicei folosind 
materiale moderne, blocuri ceramice, 
tablă galvanizată, bolțari etc., iar 
dimensiunile diferă față de celelalte 
două existente în gospodărie - pe lângă 
demisol, parter, mai există un etaj și o 
mansardă. 

În construcția primelor case, de 
obicei la cele mai vechi, s-au folosit 
resurse din zonă (piatră de var/ calcar, 
lapiezuri, lut, lemn, etc.), cu prelucrarea 
lor de către meșteri locali sau chiar în 
propriile gospodării. Spre exemplu, 
cărămida, era făcută dintr-o pastă de 
humă/ lut/ argilă „jucată”, adică 
frământată anterior de către femei cu 
picioarele și pusă în forme speciale 
(tipare sau cofraje). Acestea se mutau la 
uscat/ ars timp de trei zile și trei nopți, în 
cuptoarele cu mai multe guri pentru 
fum, construite de meșteri chiar în 
propriile gospodării, pe o parcelă 
alăturată, lângă casă. Tot aici se ardea și 
piatra de calcar necesară pentru varul 
folosit în tencuieli, iar o parte a satului 
era denumită informal „la Varniță” 
pentru că acolo se făcea varul și erau 
oameni pricepuți în această 
îndeletnicire. Tehnicile folosite în  
procesul de construcție au avansat atât 

de repede încât din 1975 până în 1986 
apăruseră deja unele noi. 

 

Noile case au fost construite 
peste cele vechi, unele supraînălțate, 
astfel încât să corespundă cerințelor și 
nevoilor actuale. Șița șindrila, făcută tot 
de meșterii din sat, a fost înlocuită cu 
tabla care, în unele cazuri, fie este 
revopsită, fie este schimbată cu țiglă 
metalică sau azbociment, interzis din 
2005 de către Comisia Europeană. 
Tencuiala, lucrată tot local, se ascunde 
după polistiren și alte materiale noi, iar 
casa inițială rămâne doar o amintire, un 
simbol al unor vremuri trecute.  

Pentru cei care încep procesul de 
renovare, acesta pare fără sfârșit, mai 
ales dacă sursele financiare sunt 
limitate, însă motivul din spatele 
renovării este mult mai puternic decât 
sursa de finanțare. Pentru una dintre 
localnice, motivația este de a lăsa 
copiilor ceva („Când n-oi mai fi eu, voi să 
aveți unde trage”), deși cei doi băieți vin 
rar acasă și deja locuiesc la Timișoara. 
Copiii au reușit până la urmă să o 
convingă să facă fațada albă, așa cum 
este Conacul sau alte case din vecini, 
deși ea ar fi preferat-o colorată.  

În general, sunt puțini cei care 
recondiționează casele vechi, preferă în 
special să demoleze și să construiască 
peste ce a fost odată casa părintească. 



 

 

Cei care au bani le cumpără, le refac. 
Totuși, din cele 17 gospodării, am găsit 
câteva exemple de persoane care își 
doresc restaurarea caselor vechi. Astfel, 
o doamnă care consideră casa tatălui ca 
fiind cea mai veche din sat, cu structură 
de bârne de lemn, preferă să o 
reconsolideze decât să o demoleze. Un 
alt localnic, fost inginer și edil al 
comunei, atașat emoțional de casa în 
care a crescut, a început lucrările de 
restaurare încă din 2019, susținut de doi 
dintre cei trei fii ai săi, plecați din 
comună. Particular la această casă este 
faptul că, inițial, a avut o utilitate publică: 
mai întâi ca primărie, apoi drept 
grădiniță și după școală pentru clasele I 
- IV. În 1965, în această clădire a 
funcționat primăria comunei, care era 
acoperită cu șindrilă făcută cu barda. 
Pentru a reduce din costuri, șindrila nu a 
mai fost dată jos, iar peste aceasta s-a 
pus o învelitoare de tablă care, din 
păcate, duce la degradarea rapidă a 
lemnului care nu mai poate respira. În 
final, ceea ce s-a dorit a fi o soluție 
simplă va ajunge să afecteze 
integritatea construcției. Lucrările au 
fost începute din interiorul casei, unde 
se mai păstrează încă vechiul mobilier, 
iar în acest moment fațada este singura 
rămasă în lucru. Intervențiile sunt strict 
cele de reconsolidare, în rest nu are 
modificări la structură, nici măcar ușile 
din interior*. Casa este prevăzută cu un 
sistem de alarmă. Atașamentul față de 
clădire aparține ambilor soți, care 
preferă ca locuința să nu se dărâme cât 
sunt în viață, chiar dacă cei trei fiii nu se 
vor mai întoarce în comună să se ocupe 
de întreținere. 

*Am aflat, ulterior, că doar ușa de la 
intrare va fi din termopan. 

Pe de altă parte, alți localnici au 
rămas cu nostalgia vechilor construcții, 
care erau mai frumoase.  Într-o 
gospodărie pe care am vizitat-o, o 
doamnă își aducea aminte că avea un 
balcon în față, cu sala de lemn, cu 
lucrătura de flori. Avea viță-de-vie la 
colț, care venea până în față, pe balcon. 
Tot ea a deținut două case, una din lemn 
și cealaltă din cărămidă, iar în momentul 
vizitei studenților, locuia într-o alta. 
Casele vechi au fost făcute cu materiale 
din zonă, iar în 1958, când a început 
construcția, nu aveau apă, dar cărau cu 
boii din sat, la fel și nisipul. „De pe Dealul 
Peșterii, căram nisipul.” Mai mult, tatăl a 
fost meșter dulgher - tâmplar, iar 
oamenii din sat îl chemau cu ziua să îi 
ajute la propriile construcții.  

 

Alte case își păstrează încă 
farmecul misterios, fie datorat 
amplasărilor sub bolta de viță de vie și 
verdeață, fie datorat unei „personalități” 
mai aparte. Una dintre studente 
remarcă despre una dintre case: „Chiar 
părea că stă cu noi la masă”, pentru care 
a făcut și o schiță. Casa a fost construită 
în 1960 și nu a mai suferit modificări, 
țigla e „de pe timpuri” și n-a mai 
necesitat reparații, iar trandafirii 
zugrăviți pe pereții dinspre prispă au 
rămas neschimbați. Decorațiunile din 
exteriorul casei erau, de regulă, făcute 



 

 

de meșteri cu șablonul, la fața locului. 
Am regăsit aceste modele ornamentale 
în mai multe gospodării, mai bogat sau 
mai sărăcăcios detaliate. În acest 
moment, încă mai există un tâmplar în 
sat, nea Vasile Enescu, care se mai 
ocupă cu acest gen de decorațiuni și 
este printre puținii meșteri rămași încă 
în activitate. 

 

Pe cea de-a doua casă din 
gospodărie, „copilul a spart-o (demolat-
o) și a făcut-o mai mare.”. Familia mai 
tânără a păstrat doar fundația de piatră, 
și a construit mai multe camere, 
preferând să folosească materiale noi 
(moderne), chiar dacă pentru ei este 
doar o casă de vacanță.  

În teren, am mai întâlnit case 
izolate de restul gospodăriilor din 
comună, care au dus la zone înfundate, 
unde copacii au fost singurele elemente 
care împrejmuiesc locul. Mai întâi, am 
fost întâmpinați de spațiul dedicat 
animalelor (cai și oi), ca mai apoi, trecând 
de o râpă și de o poiană, ca într-un fel de 
labirint natural,  să ajungem la grădină, 
spațiul care ne indică că acolo se află o 
așezare de om.  După traseul așa zis 
inițiatic se poate vedea gospodăria cu 
limitele ei - casa construită de 
proprietar, o alta casă pusă la unghiuri 
diferite față de prima, o casă veche 
adusă de pe munte și o anexă. Casa 
inițială a fost construită în 1967, pe 

soclul casei „bătrâne”, pe care 
proprietarul a spart-o și în locul ei a 
făcut una nouă. La construcție a lucrat 
cu meseriași, materiale a cărat cu boii – 
balastru, piatra, lemnăria, „bârnăraia”. 
„Tăiau la fierăstrău trei oameni. Dintr-o 
dată s-a schimbat. Cum a murit Nicolae, 
s-a schimbat tot.” Se pare că în sat nu au 
mai rămas prea mulți meșteri, iar cei 
care încă mai sunt au vârste înaintate și 
nu mai au capacitate de a-și pune în 
practică meșteșugul. 

Despre casa adusă de pe munte,  
proprietarul aproximează că ar avea mai 
mult de 100 de ani. Structura este din 
stâlpi de lemn, cu prispa și fundație de 
piatră, împărțită în 2 camere și acoperită 
cu șindrilă. Funcția casei în prezent este 
strict de depozitare, iar asupra ei nu s-a 
intervenit cu nicio modificare sau 
îmbunătățire. Cealaltă construcție, 
anexa din curte, este în degradare, dar 
ce a putut fi observat, sub șarpantă, 
este o decorație de flori verde, care încă 
se mai poate vedea și care s-a regăsit și 
la alte case din sat. Meșterii preluau unii 
de la alții, ca mai apoi oamenii să își facă 
singuri aceste decorațiuni, strict pentru 
înfrumusețarea caselor. 

În același ansamblu 
gospodăresc, se mai găsește o casă 
nouă, a nepotului proprietarului, o casă 
modernă, rezistentă, din BCA, cu mortar 
de ciment, ferestre din termopan și 
acoperiș cu țiglă nouă, iar paralel cu 
aceasta, o alta, ceva mai veche, din 
cărămidă cu fundație din piatră,  
întreținute amândouă de către nepot. 

Ajunși în cătunul Tihoi, acolo am 
vizitat alte două gospodării. La una 
dintre ele proprietarul a  fost nevoit să-
și facă singur canalizarea, deși există 
apă curentă, iar drumul spre Tihoi a fost 



 

 

asfaltat doar de curând. Casa acestuia 
este termoizolată cu polistiren 
(îmbrăcată în zăpadă) și vechea 
tâmplărie a fost schimbată etapizat, cu 
termopane, din considerente de confort 
termic. Influențat de ceilalți vecini, 
acoperișul l-a schimbat cu țiglă 
ceramică, însă a păstrat țigla veche în 
speranța că îi va găsi ulterior o utilitate. 
A refuzat tabla, deoarece aceasta poate 
rugini repede. 

Ce-a de-a doua gospodărie, 
compusă din două case, cea în care 
locuiește proprietara și o altă casă de 
peste drum, unde momentan nu mai 
locuiește nimeni, dar în curtea căreia 
preferă să lase o parte din animale. În 
viitor, ce-a de-a doua casă îi va reveni 
uneia dintre fete, care își plănuiește să 
se întoarcă cu familia și să preia restul 
de renovări. Casa locuită de proprietară 
este din lemn, cu decorațiuni la baza 
acoperișului și în dreptul podului, iar 
camera care dă spre stradă are 
termopane albe, restul casei păstrând 
tâmplăria din lemn.  

Construcția unei case nu dura în 
mod normal o perioadă foarte lungă - în 
cele trei luni de vară aceasta putea fi 
gata. Se folosea mult lemnul, cărămida 
și piatra naturală, fără rosturi, cu mortar 
de var și nisip. Lemnele erau luate din 
pădure - cine avea în proprietate privată 
își tăia proprii copaci, cine nu avea, își 
cumpăra și prezenta bonul șefului de 
post. În general, meșteșugarii erau din 
comună, iar dacă era nevoie de o lucrare 
mai specială, se putea găsi un meseriaș 
în alt sat. Serviciile se pretau chiar 
barterului – singurul cărăuș din sat 
subliniază „Eu cu boii, ei cu munca. Așa 
ne ajutam!”.  

Metodele de construire erau 
echilibrate, spre exemplu am găsit casa 
din paiantă - un tip constructiv 
tradițional care îmbină echilibrat o 
structură portantă din lemn cu închideri 
elastice din argilă de construcție 
amestecată cu paie, pe un suport din 
împletitură de nuiele. Cele mai multe 
case construite cu această tehnică în 
România se întâlnesc în zona de sud și în 
Moldova, subliniază una dintre studente. 

 

Mai mult, aproape toate casele 
aveau același tip de fațadă, cu 
ornamente florale și geometrice tipice 
meșterului zugrav din comună. Așa am 
aflat chiar de la el, căci gospodăria lui a 
fost printre cele 17 vizitate. De fapt, 
zugrăvitul era meseria  de bază, însă 
pentru a crește veniturile și a avea o 
pensie, a muncit la uzină la Reșița și la 
Motru la mină. Consideră că cele mai 
frumoase fațade erau făcute de el, deși 
își consideră casa mai mult ca o colibă 
de lemn. Din cauza vârstei înaintate nu 
mai lucrează de câțiva ani, dar își aduce 
aminte cum casa lui din lemn, construită 
acum peste 60 de ani, a fost paiantată și 
zugrăvită de el. Paianta pentru acesta 
înseamnă nuiele din salcă (salcie) sau din 
alun crăpate pe jumătate, unde partea 
rotundă se pune pe casă spre casă. 
Nuielele se încarcă cu pământ și au rol 
de armătură pentru tencuială. Apoi, 
tencuiala o îndrepta cu o sfoară. Casa a 



 

 

fost făcută împreună cu membri ai 
familiei, dar și ai comunității, iar pentru 
unele costuri a preferat să facă 
economii, construindu-și singur, de 
exemplu, soba, zugrăveala etc. Deși 
inițial era acoperită cu șiță, apoi cu țiglă 
ceramică, casa este acoperită în prezent 
cu tablă, deoarece în zonă nu mai face 
nimeni șiță și șindrilă. Tâmplăria din 
lemn de la geamuri a fost înlocuită cu 
PVC (geamuri termopan), iar această 
alegere este dată de disponibilitatea 
materialelor și apoi „de inerția celorlați 
localnici, de la care oamenii se inspiră 
când fac modificări la case”, așa cum 
observă una dintre studente.  

 

Această inspirație ajunge să fie și 
de fudulie, mândria contribuie și ea la 
decizia de a alege un material sau un 
altul, iar termopanele devin un indicator 
de statut social și apartenență la 
bunăstare, nu neapărat că ar fi mai 
funcționale și necesare în structura unei 
case: „Oricât de săraci ar fi, tot au tras 
să-și pună termopane.” În cazul unei alte 
gospodării, unde socrul persoanei 
intervievate a fost tâmplar, atenția la 
detalii s-a remarcat prin fațada casei 
dinspre stradă, unde PVC-ul imită chiar 
textura lemnului, iar casa devine simbol 
de realizare personală.  Bineînțeles, 
motivele pentru alegerea PVC-ului sunt 
dintre cele mai variate, de la 
accesibilitatea materialelor și sporirea 

confortului termic - „Pot să țin o floare 
iarna înăuntru.” sau „Iarna se făceau 
țurțuri de gheață pe tavan de la frig.” - 
până la cele de statut și apartenență la o 
comunitate care are același tip de 
comportament. Cu toate acestea, sunt 
și persoane care refuză și preferă să 
păstreze tâmplăria de lemn la ferestre, 
deoarece pur și simplu nu au o părere 
bună despre termopane: „Nu prefer!”. 
Iar alții, aleg să schimbe tâmplăria 
parțial, păstrând o singură fereastră de 
lemn, cea de la bucătărie, pentru că așa 
au fost sfătuiți de alți oameni din sat să 
facă: „dacă schimbi, nu mai trag sobele.” 

 

La acest capitol, am urmărit care 
sunt resursele din gospodărie, de la 
amplasarea grădinilor și livezilor, până la 
creșterea animalelor, dar și care sunt 
practicile zilnice, micile acțiuni de 
antreprenoriat sau meșteșugurile, acolo 
unde a fost cazul și care contribuie la o 
susținere, chiar la o creștere a 
veniturilor per gospodărie.  

Majoritatea gospodăriilor au 
grădină de zarzavaturi, grădină pentru 
fân sau livadă, care le permit consumul 
de legume și fructe, dar și adăposturi 
pentru păsări sau anexe pentru animale, 
pentru consumul de carne. 

Deși acum preferă să crească 
animale mici, păsări de curte (rațe, curci, 
găini), care sunt mai ușor de îngrijit și 
întreținut, în trecut, familiile creșteau și 
porci, vaci, capre și oi. Oile erau duse în 
fiecare an la „măsuratul oilor”, o 
sărbătoare locală ce presupunea mulsul 
oilor și vacilor, unde laptele era dat la 



 

 

schimb pentru brânză. După ce se 
făceau toate „calculele matematice 
complexe”, se încingea o horă și se 
petrecea până a doua zi. Din momentul 
în care în sat au început să apară „mai 
multe mașini decât vaci”, acest 
eveniment a rămas viu doar în memoria 
colectivă a sătenilor (la fel cum se 
întâmplă și cu limitele proprietăților).  

 

Grădinile sunt poziționate, de 
obicei, în spatele caselor, pe câte o 
parcelă din proximitate, și sunt utilizate 
pentru cultivarea de: roșii, castraveți, 
fasole, cartofi, porumb, viță de vie. 
Livezile au cireși, pruni, smochini, 
căpșuni, zmeură, chiar și trandafiri din 
care se face sirop sau dulceață. Gătitul 
se face acasă, în gospodărie. Am întâlnit 
persoane care preferă plita în locul 
aragazului, sau chiar vatra din 
bucătăriile de vară unde, pe vremuri, se 
făceau pâine la țest, cu mălai măcinat la 
morile din sat. „În vatră se făcea focul, 
apoi țestul se punea pe pirostrii ca să se 
încingă. Oala de pământ își avea rolul de 
cinste – se punea la foc cu apă și sare. 
Acum facem mâncare la aragaz!” 

Preocuparea față de propria 
gospodărie este diferită, de la localnici 
autonomi și independenți care preferă 
să cultive și să crească totul în curte, 
până la cei care au integrat în 
gospodăria lor o pensiune și sunt nevoiți 
să se alimenteze din exterior. 

Una dintre doamnele cu care am 
discutat, cu o fire mai autonomă, face 
acest lucru pentru că „am vrut și eu să 
am de toate acasă, ca părinții mei”, dar 
și pentru că „de când mă știu n-am dat 
bani la nimeni […] dar nici n-am 
cumpărat”. Tot ea îi aprovizionează cu 
produse lactate (lapte, brânză) și ouă pe 
ceilalți localnici, deoarece acestea 
lipsesc de la magazin și ea este singurul 
distribuitor local. Însă prețul este unul 
mic (3,5 lei/L lapte), deși îl „livrează” de 
două ori pe zi până la poartă. 

La fel de independent l-am găsit 
și pe proprietarul gospodăriei din Tihoi, 
căruia nu-i place să depindă de magazin 
sau de alți vecini și preferă să crească 
animale (porc, vițel, vacă), păstrând 
astfel totul pentru consumul personal. 
La magazin merge foarte rar, doar în 
Ponoarele, dar nu este nevoit să iasă din 
cătun nici pentru cele două pâini de care 
are nevoie, pentru că mașina care face 
aprovizionarea de la Baia de Aramă 
ajunge până la Băluța, satul din 
proximitate. Sătenii din Tihoi s-au 
obișnuit să lase plasele goale „la Costică 
la poartă” de seara și să le ia dimineața 
pline cu pâine. Cine nu lasă plasa, nu are 
pâine în ziua aceea, iar aprovizionarea 
celor din Tihoi se face mai degrabă de la 
magazinul din Băluța decât Ponoarele, 
fiind mult mai aproape de cătun. 

Alții, în funcție de vârstă, cultivă 
mai mult sau mai puțin în propria 
gospodărie, iar una dintre studente 
povestește: „Animalele au început să se 
împuțineze, fructele au încetat să fie 
culese de către copiii, iar dealurile din 
spatele casei au început să se 
împădurească. Grădina din spatele casei 
este mai mult ca un peisaj, ca o scenetă 
pe care cei doi soți mai pot acum doar să 
o privească. Fructele și legumele 



 

 

neculese sunt acum mai mult un prilej 
de contemplare sau amuzament, cum a 
fost și dovleacul pus pe scaun pe care ni 
l-a arătat domnul Martinescu. Cei doi 
soți se bazează pe alimentele primite de 
la magazinul din Baia de Aramă, aceasta 
fiind o practică recurentă în sat.” 

Problema apare atunci când 
persoanele în vârstă angajează oameni 
din sat pentru cultivarea terenurilor, 
însă nu toată lumea își permite. Multe 
terenuri au rămas în paragină de când 
nu mai beneficiază de indemnizații de la 
APIA (Agenția de plăți și intervenție 
pentru agricultură).  

Am mai aflat că în trecut în sat se 
cultiva secară, grâu și cânepă, care avea 
un procedeu de prelucrare laborios - 
„Frecam cânepa și apoi o puneam la 
murat. Pe dealul acesta era un izvor- o 
lăsam două săptămâni în apă, apoi ne 
întorceam să o luăm. Mama mea o 
țesea, pe două furci de lemn, până 
rămânea doar fuiorul.” Am aflat că se 
cultiva și in: „Eu făceam buchet din 
florile de in, iar bunica mă certa să nu 
mai rup, că pierde sămânța.” La tors se 
făcea clacă, iar în una dintre gospodării 
se întâlneau femeile din comună și 
torceau cu „împrumut”. Colorarea 
fibrelor se făcea cu plante sau cu flori de 
ceapă, tei, frunze de gutui, sunătoare, iar 
toamna cu frunze de nuc. „Lăsam frunza 
în apă seara, iar a doua zi o fierbeam. 
Udam înainte materialul, ca să prindă 
vopseaua uniform.” 

Legat de sursele de finanțare 
adiacente, am găsit gospodării unde s-
au dezvoltat servicii de agroturism, prin 
gestionarea unor pensiuni. Alții își 
propun să dezvolte mici afaceri, cum ar 
fi un service auto pentru reparații mașini 
sau o mini patiserie cu dulciuri făcute 

acasă pentru turiștii care vin la Podul lui 
Dumnezeu. Alții lucrează cu ziua fânul, 
sau alte munci ale câmpului pentru 
vecini, în schimbul unor alimente (ex. 
brânză de vaci sau de capră) sau sunt 
producători de țuică, au mici cazane în 
gospodărie pentru consumul familiei, 
sau se ocupă cu comercializarea 
produselor lactate și a ouălelor. 

 

În privința serviciilor de eco-
turism, avem exemplul unei gospodării, 
unde cea de-a treia casă a fost 
construită special pentru a deveni 
pensiune, iar familia a dezvoltat această 
afacere, împreună cu copiii întorși de la 
Timișoara. Au accesat fonduri 
europene, inclusiv pentru ferma de 
animale (100 porci) la care au renunțat 
în urmă cu un an pentru a se putea 
ocupa de turism. Construcția respectă 
toate standardele și vor să facă totul ca 
la carte, ca să nu fie trași înapoi de 
controalele pe care le primesc adesea și 
fără să fie anunțați. Mai mult, își doresc 
să obțină cele 3 margarete de la 
Ministerul Turismului astfel încât să 
devină competitor pentru Conacul 
Boierului, aflat în proximitate, fiind cea 
mai cunoscută pensiune din zonă. Deși 
întâmpină probleme pe partea de 
construcție, cu nerespectarea planurilor 
de către muncitorii angajați printr-o 
firmă, speră ca de Crăciun să primească 
deja turiști. Legat de casa veche, cea de 



 

 

100 de ani, își propun să o renoveze, 
dacă pensiunea merge bine și financiar 
vor avea posibilitatea asta. Însă, 
deocamdată prioritară este dezvoltarea 
serviciilor ospitaliere. Cea de-a doua 
casă își propun să o recondiționeze în 
același ton cu pensiunea, iar anexele din 
curte vor fi demolate pentru a amenaja 
un spațiu verde și o parcare pentru 
turiști. Tot pentru pensiune, își propun 
să crească câteva animale, să 
construiască o seră pentru legume și să 
deschidă șase locuri de muncă pentru 
tinerii din comună. 

 

La nivel de asigurare a hranei în 
gospodărie, așa cum era și firesc, o 
parte provine din grădinile personale și 
creșterea animalelor mici, ușor de 
întreținut, iar restul de la magazin. În 
multe cazuri am întâlnit aprovizionarea 
gospodăriei din exterior, prin livrarea 
produselor de la Baia de Aramă cu o 
mașină, aproape săptămânal, inclusiv a 
pâinii. Deși în trecut au fost aproape 7-9 
mori, acum acestea sunt în ruină, iar 
pâinea este cumpărată și poate fi livrată 
chiar la poartă în fiecare zi.  Mai mult,  
sunt persoane care se bazează în 
întregime pe supermarket, de obicei din 
Motru, inclusiv pentru legumele de 
toamnă folosite pentru murături.   

În ceea ce privește 
meșteșugurile, am găsit prea puține. Se 
mai practică tâmplăria, pentru butoaie și 

în decorațiunile florale și geometrice de 
la case și țesături. În prezent, în sat 
funcționează un mic atelier unde 
femeile din comună mai țes ii, de obicei 
de acasă, iar la Tismana mai există încă 
Cooperativa arta casnică, fondată la 
mijlocul secolului XX. 

 

Locuirea în proximitatea unor 
obiective turistice poate atrage surse 
de finanțare suplimentare pentru 
gospodării, însă accesibilitatea 
serviciilor vine la pachet cu obținerea 
avizelor, lucru care îngreunează 
capacitatea localnicilor de a se înscrie în 
diverse circuite turistice. 

Ce s-a putut observa în zonă este 
oportunitatea de a accesa fonduri 
europene. Într-una din gospodării a fost 
construită o pensiune în urma accesării 
acestor tipuri de fonduri. În general, în 
sprijinul comunității au fost constituite 
Grupurile de Acțiune Locală (GAL-urile), 
care ajung să acorde inclusiv granturi 
pentru diverse proiecte de dezvoltare. 
La nivel de platoul Mehedinți,  GAL-ul 
acoperă, în acest moment, Balta și 
Isverna, aflate în proximitatea comunei 
Ponoarele.  

Un alt aspect ce poate fi luat în 
considerare este cel al Punctelor 
Gastronomice Locale (PGL). Lansat în 
2017 la nivel național, acest proiect 
permite crearea de unități de 
alimentație publică de tip familial, în 
cadrul gospodăriilor. Fără a avea statut 
de pensiune, ci doar prin respectarea 



 

 

unor norme de igienă și înregistrare 
sanitar-veterinară și pentru siguranța 
alimentelor, acestea sunt încurajate să 
comercializeze produsele proprii în 
afara sferei private, către un public mai 
larg, inclusiv turiști. În acest moment, 
informațiile par departe de localnici, 
deși unele gospodării s-ar preta și sunt 
deschise la acest tip de activitate. 

Via Transilvanica, traseu turistic 
și de pelerinaj, își propune să unească 
diverse colțuri ale țării, cum ar fi colțul 
de Nord-Est, Putna din Bucovina cu cel 
de Sud-Vest, prin Drobeta Turnu-
Severin. Am regăsit circuitul și în 
comuna Balta și poate fi luat în 
considerare în viitor pentru comuna 
Ponoarele. Poate atrage turiștii care 
preferă să facă drumeții pe jos, călare 
sau cu bicicleta. Prin intermediul 
diverselor aplicații de traseu, sunt 
furnizate informații legate de cazare și 
masă, dar și de ordin istoric și cultural 
din diverse zone geografice, iar  
gospodăriile acreditate pot oferi cazare 
și masă pe traseu. 

 

Intrarea în circuite turistice 
dedicate ar împinge inclusiv stabilirea și 
marcarea unor trasee din comună. 
Potrivit localnicilor, această sarcină ar 
reveni „Asociației pentru turism 
Mehedințiul de sub Munte”, având în 
vedere că se pot face drumeții la lacul 
Zăton, cheile Băluței, Pădurea de Liliac 
etc. În acest moment, turiștii întreabă pe 
la porțile oamenilor cum pot ajunge de la 
un punct la un altul, iar de când s-a 
asfaltat drumul, zona este mai vizitată.  

 

Din discuțiile cu localnicii din cele 
17 gospodării, am descoperit că, în 
majoritatea cazurilor, sunt deschiși și se 
bucură de prezența turiștilor, ba chiar 
consideră că sunt prea puține cazări 
pentru câte solicitări sunt. Mai mult, cei 
care lucrează în alte țări, ar prefera să 
rămână acasă dacă ar avea o sursă de 
venit în sat și în împrejurimi. Una dintre 
doamnele intervievate, care muncește 
în Italia, spune că atunci când e plecată  
îi e „dor și de plante și de pietre”. Ne-a 
mai spus că „nu am auzit de oameni 
depresivi aici. Eu dacă sunt supărată mă 
duc în curte să culeg o roșie sau niște 
[…] crengi și până ajung acasă ca să le 
pun la foc îmi trece supărarea” și că 
„Într-o zi mă gândesc să vin și să nu mai 
plec.”. 

„Niciodată n-ai să poți duce, cu 
toată tehnologia de pe lume, viața la 
țară. Ea nu se poate copia, este ceva 
natural: să simți pământul fierbinte sub 
picioare, să simți o adiere a vântului.” 

Cei care lucrează în localități 
apropiate de Ponoarele, preferă să facă 
naveta, să își păstreze un loc de muncă 
sigur, decât să renunțe și să deschidă o 
pensiune. Avizele și procedurile 
birocratice reușesc să descurajeze 
inițiativele, deși cererile din partea 
turiștilor sunt numeroase și capacitatea 
de cazare redusă. 



 

 

Reîntoarcerea în zonă pentru cei 
plecați este una grea spre imposibilă, 
deoarece locurile de muncă sunt puține 
- „se mai găsesc în învățământ, în 
administrație și la pensiuni”. Potrivit 
unei angajate la primărie, industria în 
zonă este practic inexistentă, minele s-
au închis, iar infrastructura în ceea ce 
privește munca este una precară. 
Șomajul, în județul Mehedinți, este 
reprezentat de cei mai mulți care provin 
din mediul rural cu studii gimnaziale, iar 
ecoturismul, în zone precum Ponoarele, 
cu o bogăție naturală și geologică 
aparte, devine o soluție viabilă în 
dezvoltare și crearea de noi locuri de 
muncă. Mai mult, casele din zonă sunt 
răsfirate, curțile și grădinile largi, iar 
spațiul și izolarea de restul zonei, pot 
reprezenta factori de responsabilitate 
chiar într-o perioadă de pandemie, care 
ar permite turismul local, păstrându-se 
măsurile de siguranță și de distanțare. 

 

În încheiere, cuvintele unei 
localnice surprinse de una dintre 
studente, înglobează întregul context 
local - nu o deranjează prezența 
turiștilor, dar, pentru ea, cadrul natural 
din comună nu mai prezintă interes: 

„Noi suntem sătui de stâncile astea”.  

Când vorbește despre zonă, spune că 
,,nu își mai revine” din cauza unor 
fenomene interconectate: îmbătrânirea 
populației, scăderea natalității (familii cu 
un singur copil) și emigrarea tinerilor în 
căutarea de  locuri de muncă. 

 

 

Raportul de cercetare reprezintă unul 
dintre rezultatele celei de-a patra ediție a 
școlii de vară „Arhitectura tradițională în 
Geoparcul Platoul Mehedinți”, organizată 
de Asociația MAIE, în parteneriat cu 
Asociația Designers Thinkers Makers și 
Primăria Comunei Balta, cu sprijinul 
Ordinul Arhitecților din România din 
timbrul de arhitectură și Fundația 
Prințului de Wales România. 

 

 



 

 

Comuna Ponoarele se află în Geoparcul Natural Platoul Mehedinți, unde se regăsesc o 
serie de puncte naturale de atracție în special turistică sau ecoturistică,  cum ar fi: Podul 
lui Dumnezeu, peștera Ponoarele, biserica din lemn, lacul Zăton etc. 

Scopul acestei cercetări socio-antropologice este de a cartografia o serie de gospodării 
care se află în acest parc natural și al căror mod de construire și locuire reprezintă 
interes pentru studenții (în special de la arhitectură și sociologie) participanți la școala 
de vară „Arhitectura Tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți”.  

Studenții vor urmări, în explorarea lor, tipologia clădirilor, amplasarea grădinilor, 
practicile din viața de zi cu zi a localnicilor și diversele resurse din gospodărie folosite  în 
circuitul interior al casei sau în exterior pentru noi posibile venituri. 

Ne dorim să urmărim trei direcții, luate prin comparație, iar mai jos aveți o serie de 
întrebări posibile, astfel: 

a) În ce an a fost construită casa?  

b) S-au făcut modificări la construcția inițială? Dacă da, care au fost acestea 
(anexe noi, au folosit un anumit tip de materiale de construcție noi etc.)? 

c) Vechea construcție a fost integrată în noua clădire? Dacă da, de ce au ales 
acest lucru? Dacă au făcut o nouă construcție, de ce au demolat-o pe cea veche? 

d) Dacă au fost făcute modificări, de ce au ales un material sau altul (lemn versus 
termopan, țiglă versus tablă la acoperișurile caselor etc.)? 

e) Ce influențe au avut în construcția caselor? (alte construcții din zonă, 
călătorii/munca în străinătate, unele de ordin financiar, turismul etc.) 

 

Comparația se va face între construcția veche și cea nouă. Eventual, rugați 
interlocutorul să vă arate poze cu casa veche. Pentru studenții la arhitectură 



 

 

propunerea este de a face niște schițe sau de a reprezenta simboluri sugestive pentru 
casă. 

a) Dacă au grădină, legumele le folosesc doar pentru uz personal sau sunt și cu 
vânzare? 

b) Dacă mai produc și alte alimente în gospodărie (brânză, ouă etc.)? Rămân doar 
în uzul personal al familiei sau sunt și comercializate? 

c) Există meșteșuguri specifice în comună/ gospodărie? Dacă da, care sunt 
acestea? Cât de utilizate sunt? Cu ce scop se fac? 

 

a) Ce înseamnă pentru interlocutor locuirea în Geoparc? Simbolistică și mituri/ 
legende. 

b) Ce înseamnă prezența turiștilor în comună? 

c) Pentru interlocutor ar reprezenta o oportunitate să intre într-un circuit 
turistic? (ex. să ofere o masă de prânz/ cină unor turiști, în anumite cazuri chiar și cazare) 

La intrarea în teren/ gospodărie, nu uitați să vă prezentați și să explicații care este 
scopul discuției. Exemplu de abordare: 

Bună ziua, 

Numele meu este ... și sunt student/ă participant/ă la școala de vară „Arhitectura 
Tradițională în Geoparcul Platoul Mehedinți”. Timp de patru zile, împreună cu colegii, voi 
discuta cu localnicii despre ce înseamnă locuirea în Geoparcul natural Mehedinți. 

Vă rugăm să ne acordați 20-30 minute din timpul dumneavoastră. 

Vă mulțumim! 

Veți urmări câteva direcții recomandate a fi utilizate drept ghid de discuție. 

Mult succes în cercetare!

 


