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Abstract: 

The elements of the vernacular architecture in the Mehedinți Plateau, wich are, in some 

cases, over 300 years old, transmit, individually, the memory of places and people without being 

included in an integrated program for communicating the values of this area. The traditional 

architectural treasure includes dozen of wooden churches, houses, mansions, inns, water mills, 

traditional installations for limestone processing and other expressions of the life and culture of 

the Medieval people. There are concerns about the conservation of some of them, but many are in 

danger of degradation and even disappearance. One of the aims of this work is to highlight the 

importance of this cultural heritage in the rural area of the Mehedinți Plateau, both for the 

perception of Mehedinți County as an attractive tourist destination and for the local economy. 
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Rezumat: 

Elementele de arhitectură vernaculară din Podișul Mehedinți, vechi, în unele cazuri, de 

peste 300 de ani, transmit, individual, memoria locurilor și oamenilor fără a fi cuprinse într-un 

program integrat de comunicare a valorilor acestei zone. Tezaurul arhitectural tradițional este 

constituit din zeci de biserici din lemn, case, conace, hanuri, mori de apă, vărării și alte expresii 

ale vieții și culturii mehedințene. Există preocupări pentru conservarea unora dintre acestea, dar 

foarte multe sunt în pericol de degradare și dispariție. Unul dintre scopurile acestei lucrări este 

de a evidenția importanța acestui patrimoniu cultural din spațiul rural al Podișului Mehedinți 

atât pentru percepția asupra județului Mehedinți ca destinație turistică, cât și pentru economia 

locală. 

 

Cuvinte cheie: arhitectura vernaculară, biserici, conace, mori, economie, cultură tradițională, 

patrimoniu cultural. 


