
 
 
 
 
 

Așezarea geografică 
 
              Comuna Bala, una dintre cele mai întinse ale județului Mehedinți  
prezintă un relief care ar putea fi grupat în trei unităţi geomorfologice, 
cuprinzând : 

• Extremitatea estică a Podișului Mehedinţi ; 
• Extremitatea nord-estică a culoarului Drobeta Turnu Severin-

Brativoieşti ; 
• Dealurile piemontane ale Motrului ; 

 

Fig.1 (Harta Fizică a județului Mehedinţi) 

 



Încadrat în harta fizică a județului, relieful de podiş ocupă partea de vest a 

teritoriului comunei şi reprezintă povârnişul estic până la limita culoarului 

depresionar. Altitudinile cele mai mari se întâlnesc aici, în partea de vest, la 

limita cu comunele Balta şi Isverna. Vârful Bucovăţul Mic are altitudinea 

cea mai mare de 602 m, altitudinea medie fiind de 550 m, apoi scade 

treptat spre est până la 250 m, ajungând la Câmpu- Mare la200m. 

Acest relief se află la limita cu depresiunea, culoarul  Halânga - Comăneşti  

fiind reprezentat prin bazinele depresionare: Brativoieşti, Bala, Şovarna, 

Halânga-Malovăţ şi Severin.  

 
 

Fig. 2  ( Comuna BALA în cadrul formelor de relief) după L. Badea şi M. Dinu).  

 



 

                 Despre acest uluc depresionar de contact, V. Mihăilescu făcea 

următoarea remarcă:„Imediat sub Plaiul Mehedinţilor a fost adâncit un 

culoar depresionar strâmt, limitat spre sud-est de o crustă modelată în 

depozite pliocene. Această depresiune subcarpatică, prin poziţia ei are 

numai câţiva kilometri lăţime, dar este bine individualizată într-o adevărată 

regiune de tranziţie către Podişul Mehedinţiului şi dealurile piemontane de 

la est”1.  

3 Poziţia geografică şi limitele,după Erdeli G(Podișul Mehedinți) 

                                                           
1 V Mihăilescu 



 

                Considerăm mai potrivită noţiunea depresiune de contact 
străbătută de dealuri cu înălţimi joase, fiind o fâşie de tranziţie spre 
Piemontul Motrului, sau o parte a acestuia ajunsă la ultimul stadiu de 
evoluţie a unui piemont, adică la distrugerea totală a cuverturii care îi arată 
originea piemontică. Spre estul depresiunii se întâlnesc dealurile Motrului 
cu altitudini de 280-300 m.   

Comuna Bala este amplasată în partea de nord-est a județului 
Mehedinți și reprezintă una dintre cele mai întinse unități administrativ-
teritoriale din  acest județ,  cuprinzând următoarele sate: Bala de Jos, Bala 
de Sus, Brateș, Brativoești, Câmpu Mare, Cârșu, Comănești, Crainici, 
Dâlma, Giurești ,Iupca, Molani, Rudina, Runcșor, Sărdănești, Vidimirești. 
Vecinii sunt: orașul Baia de Aramă(N), Ponoarele(NV),Izverna și Balta(V), 
Ilovăț(SV),Șovarna(S) și comunele gorjene Glogova și Cătunele(E) care 
constitue în același timp și limită de județ. Comuna este situată între Valea 
Motrului(E), Valea Coșuștei (V),ulucul depresionar Comănești- Brativoiești 
(N) și celălalt uluc Malovăț, Ilovăț,  Șovana(S).În această parte se produce 
de fapt o separație între Podișul Mehedinți și dealurile piemontane ale 
Coșuștei fiind, așa cum consideră specialiștii, limita nordică cu o formă 
triunghiulară cu Podișul Mehedinți: 

„Se poate vorbi despre o limită nordică între Bala de Sus și satul 
Cămuiești din Valea Motrului. Pe această întindere cele două unități sunt 
separate între ele de un culoar îngust pe lățime de doar 1 km. Doar în 
cadrul văii pârâului Crainici care vine de fapt din Pistrița, sat ce aparține 
actualmente de Baia de Aramă. Dealul Comăneștiului reprezintă de fapt o 
cumpănă de ape și în același timp poate fi considerat un martor de 
eroziune  acesta se deschide ceva mai mult între localitățile Comănești și 
Brativoiești, situate una la baza  abruptului Podișului Mehedinți, cealaltă la 
limita cu dealurile Coșuștei. În acest sector văile sunt ceva mai înguste și 
interfluviile mai înalte, ceea ce face ca ulucul depresionar să se definească 
în comparație cu extinderea pe care a avut-o de la Malovăț la Bala de Sus. 
Totuși în morfologia regiunii apar  evidente și aici cele două abrupturi ale 
unităților care se separă prin continuarea culoarului depresionar mult mai 
îngustat. Deci se poate foarte clar trasa și în acest sector o limită între 
Podișul Mehedinți și Dealurile Coșuștei.”2  Satele componente  ale comunei 
Bala sunt aşezate în unităţi de relief, după cum urmează  

• Dâlma şi Runcşor – pe laturile Podișului Mehedinţi ; 

• Vidimireşti, Rudina, Bala de Sus, Bala, Cârşu, Brateşu, Brativoieşti, 

Molani şi Comăneşti – în culoarul depresionar sau la limita dintre 

culoar şi podiş ( vezi Rudina şi  Bala de Sus ) ; 

                                                           
2 A Șchiopoiu,Dealurile piemontane ale Coșuștei,Ed Scrisul Românesc, Craiova,1982, p.27 



• Iupca, Câmpu Mare, Sărdăneşti, Crainici – în 

dealurile Motrului .În cadrul comunei Bala, se disting trei unităţi 

geomorfologice, ce cuprind : 

 Podișul. Mehedinţi, în partea de V şi de NV a comunei ; 

 Culoarul depresionar Dr. Tr. Severin – Brativoieşti, în partea 

centrală ; 

 Dealurile piemontane ale Motrului, în partea de E a comunei ; 

                   Cele trei unităţi constituente sunt determinate de alcătuirea 

petrografică şi de structura geologică a reliefului de podiş caracterizat  prin 

zone plate ( poduri ) şi înalte ( atingând cote de 500-600 m ), despărţite de 

văi adânci. Rocile sunt de tip metamorfic, care la suprafaţă prezintă alterări. 

Relieful şi structura petrografică conferă acestei zone de podiş o mare 

stabilitate. 

 

Profilul geologic al Depresiunilor Mehedințene (Diaconescu Luca). 

 

Relieful depresionar şi de deal este constituit din roci moi : argile, nisipuri, 
pietrişuri. Geologic, în zona de podiş, unde sunt aşezate Dâlma şi 



Runcşoru, datorită naturii petrografice şi structurii geologice, condiţiile 
geotehnice pentru executarea lucrărilor de construcţie şi extinderii 
perimetrului construibil, sunt fără restricţii. În zona de culoar depresionar 
sunt aşezate satele : Vidimireşti, Rudina, Bala, Bala de Sus, Brativoieşti, 
Molani şi Comăneşti, iar pe şaua  dintre Bala şi Brativoieşti se găsesc 
satele Cârşu şi Brateşu  

Din punct de vedere geotehnic, aceste sate sunt aşezate pe terasele 
deluvionare ale pârâurilor din zonă. Pe terasa pârâului Rudina este aşezat 
satul Vidimireşti şi cea mai mare parte din satul Rudina, iar pe terasa 
pârâului Iupca sunt aşezate satele Bala şi foarte puţin din satul Bala de 
Sus. Terasele constituite din aluviuni ( nisipuri, pietrişuri, bolovăniş ) sunt 
terenuri bune de fundare. 

                  Satele Brativoieşti, Molani şi Comăneşti, trupurile de case din 
nord şi nord-vest, sud şi sud-vest ale localităţii Bala de Sus, precum şi 
trupul de case din partea de nord a satului Rudina sunt aşezate pe 
depozite teritoriale sau pe zone de versant, în care condiţiile geotehnice  
ale construcţiilor sunt bune, iar stabilitatea terenului este asigurată. Trupul 
de case din partea de sud-vest a satului Rudina situat pe versantul dealului 
Mortescu şi trupul de case din satul Cârşu, situate pe valea Cârşu, sunt 
afectate de alunecări de teren. Satele Iupca, Câmpu-Mare, Sărdăneşti şi 
Crainici, situate în zona de deal pe terasele pârâurilor Iupca şi Crainici, au 
terenuri cu condiţii geotehnice bune şi stabilitate asigurată. 

      Dealul Sânsca este despărţit de dealurile Dâlmei de un afluent al 
pârâului Rudina, ce a săpat roca de altitudine de 180 m. Afluentul pârâului 
Rudina, Podişca  a contribuit  la eroziunea rocii calcaroase, creând  o vale 
cu adâncimea de 196 m, ce separă dealul Cosiacului . La hotarul satului 
Rudina cu satul Dâlma, se găseste vârful Piatra, de 509 m. Dealurile sunt 
acoperite cu păduri de foioase si conifere, 
precum şi goluri cu păşuni.În partea de sud 
şi sud – est a comunei Bala se întinde 
Piemontul Getic, cu dealuri și culmi rotunjite 
şi pante domoale, acoperite cu păduri.     
Altitudinea în această zonă a comunei Bala 
nu depăşeşte 382 m ( Cuca Bereştilor -382 
m, Culmea satului Bala - 369 m, în vârful 
Cârsu, dealul Chicioara, având o altitudine 
de 355m) În zona satelor Iupca, Sărdănesti, 
Crainici există cote în jur de 250m. 

Relieful este unul preponderent 
deluros, caracterizat prin prezența unor 
culmi largi care se îngustează treptat prin 
rețeaua de văi înguste, care nu permit 

 

Piatră încălecată la Bala de 
Sus 



așezarea caselor, favorizându-se așezarea localităților  pe coline care pot 
atinge chiar altitudinea de 530 m, așa cum se întâmplă la Dâlma și Runcșor  
ori mai mici  precum  la Molani, Brateș, Brativoiești. Pe măsură ce culmile 
scad văile se lărgesc înregistrându-se cote  de altitudine precum la Băile 
Bala(255m), cea mai coborâtă fiind  205 m la Câmpu Mare. În afara 
specialiștilor în materie precum:I. Ionescu de la Brad, N.D Spineanu, 
C.Papacostea Pajură, A Șchiopoiu, G Erdeli, considerații în legătură cu 
relieful zonei au făcut domnii profesori Ivănel Constantin, originar din 
Rudina,( fost director al Școlii din Rudina și apoi primar al comunei Bala 
care a realizat o lucrare  pentru obținerea gradului didactic I), domnul 
profesor Prundeanu Constantin, originar din Șovarna și tânărul doctorand 
în geografie  Diaconescu Luca din Dâlma și alții . Dumnealor mi-au pus la 
dispoziție anumite date din aceste lucrări care mi-au fost  de un real folos, 
alături de lucrările de specialitate consultate. Iată câteva considerații 
geologice pe care domnul profesor Ivănel le-a făcut în legătură cu relieful 
zonei:„Condițiile geologice pot fi schițate foarte sumar, sectorul piemontan 
prin depozite sedimentare pliocene care în apropierea liniei de contact cu 
sectorul montan sunt înlocuite printr-o fâșie de depozite miocene. Odată cu 
sectorul de munte apar șisturile cristaline mezozonale printr-o fâșie 
aproape îngustă în direcția NE-SV, iar dincolo de această pânză încep 
formațiunile calcaroase de vârstă cretacică la Bala de Sus și Rudina unde 
piatra de var este exploatată de veacuri”.3 

Conform altor date de la Ministerul Industriei Minelor și Geologiei în 
apropierea marginii de sud-est a comunei a fost semnalată o zonă de 
acumulare de hidrocarburi. Ea începe dinspre Drobeta Turnu Severin și 
trece pe la Șișești, Florești continuând în județul Gorj unde au fost 
semnalate zăcăminte de lignit. 

 Forajele executate la Sărdănești și la Crainici au descoperit 
zăcăminte interesante de gaz metan care au rămas până acum 
neexploatate. La Crainici asemenea zăcăminte de gaz metan au ieșit la 
iveală cu ocazia unor foraje executate de IFLGS la 1500 de metri, peste 
drum de școală. Debitul apei sulfurose era de 1l/s, iar temperatura apei era 
de 34 grade. Asemenea ape minerale sulfuroase au fost descoperite   și în 
localitatea Bala de Jos, nu departe de Cârșu. Ele erau cunoscute încă din 
antichitate, dar abia în anul 1967 s-a realizat primul studiu intitulat 
„Prospecțiuni preliminare prin foraje hidrogeologice, în localitatea Bala.” 

Piemontul Coșuștei s-a format în Villafranchian și a avut o evoluție 
interesantă care continuă și în zilele noastre. Zona se caracterizează prin 
prezența a două depresiuni, depresiunea Brativoiești situată la extremitatea 
nord-estică a culoarului depresionar, dezvoltată de-a lungul pârâului 
Crainici mai mult pe partea dreaptă a acestuia unde se află pâraiele Valea 
Mare, Pojorâtu, Limpedea, Valea Plopului. Depresiunea este închisă în 
partea de nord-est  de șaua îngustă a Comăneștilor(389m). În această 
depresiune pătrunde, ca și cum ar fi vrut s-o împartă în două, pintenul de 
deal numit Gruiul a cărui parte sudică este afectată de alunecări, iar cea 
nordică de eroziune torențială. Valea se lărgește spre Crainici de o parte și 
                                                           
3 C.Ivănel, Monografia comunei Bala, (copie )aflată la fiul său, domnul Ivănel Gheorghe 



de alta a pârâului cu același nume care de fapt izvorăste din localitatea 
Pistrița. 

 La fel de importantă este și cealaltă depresiune numită Bala  creată 
în jurul pârâului Râieni care își are izvorul chiar sub Piatra Dajului,în satul 
Băluța care aparține comunei Ponoarele. Pe vremuri chiar acolo, la poalele 
Pietrei se afla o moară a bălucenilor. Această depresiune este delimitată 
între culmile Mormodolu(495m)spre localitatea Brânzeni(Ponoarele) care 
aparține Podișului Mehedinți, Culmea Belii(369)care se întinde de la Cârș  
până la Iupca,  în partea de est  a comunei și Culmea Rudinii sau Bereștilor 
(382m), în partea vestică. În partea de nord depresiunea este limitată de 
șaua Brateșului(370m), continuată spre est până în Dealul Șesului, unde 
este o cumpănă de ape între pârâul Crainici și pârâul Râieni (Iupca). Și 
văile mai mici precum Brateș, Cârș, Ulmet, prin structura lor, contribuie la 
lărgirea  permanentă a depresiunii  tăiate de valea Râienilor, aflată la 
contactul cu cristalinul Podișului Mehedinți. Această vale, care în aval se 
numește Iupca, este flancată de culmi precum Mormodolul, Râpa Vânătă, 
Dealul Pinului , Cărpiniș  și Neagu: 
„Pe stânga văii Râieni sunt conuri de dejecție depuse de torenții Brateș și 
Cârșu, dar partea clădită a satului se află pe glacisuri coluvioproluvionare și 
pe treimea inferioară a versanților văii ce traversează așezarea. Pe dreapta 
acesteia apare un con de dejecție al văii Custurii pe care stă o parte din sat 
ce se continuă pe o terasă aluvionară de 10m altitudine relativă.”4 . 

Dincolo de Culmea Bereștilor(379m) se deschide un alt culoar 
depresionar brăzdat de pârâul Rudina în lungime de 11 km, care se unește 
cu pârâul Runcului și formează apa numită Ohaba(în aval).  Ea culege  și 
alte văi torențiale precum: Pădiștea, Hilemena și Cărpinișul care nu 
depășesc 1 km lungime. Din partea dreaptă vin văile Ungureanu, Dâlma, 
Boruga cu versanți abrupți. Depresiunea este flancată de dealuri precum: 
Hilemna(480m), Dealul Mare(440m),Dealul Ungureanului(501m),Dealul 
Scorușului(381m),Dealul lui Petrișor(506m),Dealul Mortescu, Culmea 
Șovarnei, Culmea Cărpinișului, Dealul Bartonului , a căror altitudine este 
menționată în „Dicționarul geografic” al județului Mehedinți: 

„În  satul Rudina ieșind din zona șisturilor cristaline  valea se 
lărgește prin eroziune areolară în depozitele badeniene și apoi în cele 
pliocene din jurul satului Vidimirești(com Bala).”5 

Satele Dâlma   și Runcșorul, cele mai depărtate de centrul comunei, 
se află de fapt în bazinul superior al râului Ohaba(în aval), la altitudinea 
medie de 530 m, fiind așezări de culme, risipite pe dealurile cu același 
nume și alte câteva înălțimi din jur. Relieful este foarte accidentat, format 
din dealuri şi văi adânci. Cine urcă dinspre Rudina,  pe dealul Sânsca, ori 
vine dinspre Şovarna pe dealul Ciornoglava (Dealul Negru), dinspre 
Dâlbociţa ori Firiz  îşi dă seama cât de frământat şi cât de greu de străbătut 
este  relieful asemănat unei cetăți  naturale. De pe Vârtop , cota cea mai 
înaltă a Runcşorului (598 m) se desfăşoară în faţa ochilor întregul  peisaj al 

                                                           
4 R Stroe, Daniel Peptenatu,Dicționarul geografic al județului Mehedinți, Ed. Fundația „Scrisul 
Românesc”Craiova, 2011, p. 19 
5 Ibidem, p.286 



 

Harta reliefului din comuna Bala(Diaconescu Luca). 

 

 

Valea Râienilor 

hotarului  și împrejurimilor până dincolo de depărtările amintite mai sus. 
Acest relief a ajuns la forma de azi prin eroziunea solului produsă cu mii de 
ani în urmă.  Hotarul satului este udat de numeroase pâraie care însă nu 
au un debit mare şi nici constant de apă. La vest şi sud la circa 2-3 km 
curge râul Coşuştea, printr-o vale adâncă şi plină de pitoresc care are un 
afluent  numit Lăpuşnic și  la rândul lui  acesta primeşte apele pârâului 
Valea Rea  și alte ogașe care seacă pe timpul verii. 
     Aproape de sat, tot înspre vest 
şi  spre sud, îşi duce apele  pârâul 
Valea Runcşorului , care se continuă 
cu Valea Runcului (râul Şovarna) şi 
apoi se varsă în râul Motru, la Cătune, 
după ce  captează apele pârâului 
Rudina la vest de Ohaba şi ale 
pârâului Bala-Râieni, la Capul 
Dealului. 

  Printre cele două părţi componente 

ale satului curge pârâul Valea Cotului,  spre Valea Rudinii, o vale 
prăpăstioasă şi adâncă, în anumite locuri formând adevărate chei . Spre 
nord e hotarul Dâlmei,  brăzdat de pârâul Cosiacul  și alte pâraie mai  mici  



colectate  ca afluenţi  de pe diferite ogașe. Aceștia devin periculoși pe 
timpul ploilor torenţiale de lungă durată, când pe  ogașe și  văi se  adună  
apele  de la un mal la altul  curgând  cu o viteză  mare și inundând 
terenurile agricole din jur.  

În amintirea locuitorilor mai stăruie  povestirile  bunicilor despre potopul de 
la 1910, când aceste ape au luat moara de pe Coşuştea, înecând trei 
locuitori  ai satului care se aflau  atunci acolo. Apele  au inundat şi au 
acoperit o varniţă pe valea Runcului, încât nu a mai putut fi găsită decât 
prin 1960 plină cu var stins.  De asemenea ,pe la sfârşitul lunii iulie 1969, 
după un potop care a durat peste 12 ore, apele au ieşit din albia lor şi au 
distrus  drumurile forestiere de pe valea Runcului şi valea Rudinii, au 
inundat poduri și grădini  şi o parte din terenurile fermei de stat de la Capul 
Dealului – Câmpu Mare.Dealurile, mărginite de văi și  ogașe, pot atinge 
înălțimi până la 500-600 m precum: Dealul Balabanului (586 m), Dealul 
Bucovățului (602m), Vârful Popii (562m),Cracul Lung, Culmea Runcșorului  
și altele. Între acestea se configurează anumite văi precum: Valea 

Straturilor, Valea Pădiștei, Valea Dâlmei, Valea Mare, Valea Runcului. 

Cele mai importante văi care străbat comuna  sunt orientate în 
direcția nord-sud : Valea Dâlmei, Valea Rudinii, Valea Râienilor sau Valea 
Belii și Valea Crainicilor ori Iupca, așa cum se numește în aval Valea 
Râienilor cu afluenții ei de mici dimensiuni: Valea mierlii, Valea Stancului, 

 

Profil transversal în comuna Bala, pe direcția V – E(Diaconescu Luca). 



Valea lui Ban ori alte văi  mai lungi precum: Pojorâtul, Călugărul, Valea 
Homului, Valea Tarniței și altele.  
  Valea Dâlmei, cum se numește pârâul cu o lungime de 4 km care se 
varsă în Ohaba, se formează  prin unirea mai multor pâraie precum Sânsca 
sau Valea Mare 

Zona este aridă și destul de secetoasă, după cum se poate observa 
mai cu seamă în  miezul lunilor de vară, iulie-august. Cea mai importantă 
dintre văi, Valea Râienilor își are denumirea de la satul din marginea căruia 
izvorăște, chiar de sub Piatra Dajului, de pe valea seacă a Băluței cu 
aspect de canion sălbatic  la  capătul cheilor cu același nume. Cheile sunt 
formate  între  două abrupturi pline de grohotiș, dealul numit Cornetul și 
Cornetul Băluței, cu pintenul numit Piatra Dajului, despre care am scris în 
lucrarea noastră monografică închinată comunei Ponoarele.6 

Izvorul este puternic, un fel de izbuc, cum mai există și altele în 
comuna Ponoarele și de acolo este captat pentru alimentarea cu apă 
Complexului  din  stațiunea balneară de la Bala. Mărginită de dealuri  
acoperite cu păduri, Valea Râienilor este un loc minunat de promenadă și 
în perioada verii mulți localnici și chiar străini vin să se relaxeze pe malul 
apei , la un grătar. Pe lângă firul apei a fost făcut în perioada comunistă un 
drum forestier pentru exploatarea lemnului din pădurile dinspre Homu. 
Denumirea  locului este foarte interesantă prin sonoritatea ei arhaică,  
deoarece sfidează așa numitele  norme gramaticale care au acționat 
asupra  cuvintelor pătrunse în limba română. Cele două văi Homu și 
Tarnița vin dinspre Busești, respectiv Dâlma și  constituie primii afluenți ai 
râului. Abia am reușit să  le identific , deși am trecut de mai multe ori pe   
lângă aceste  fire de ape destul de sărace, dar și  de periculoase în anii cu  
mai multe precipitații. Așa s-au petrecut lucrurile în anul 1910, când a fost 
un adevărat potop  cauzat de o rupere de nori în zona de sub munte. 
Atunci apele au luat o parte din școala satului Drăghești din comuna 
Izverna  și au creat un adevărat culoar, revărsându-se în lunca Zătonului și 
de aici pe valea seacă a Băluței și pe celelalte văi   care au devenit 
neîncăpătoare. Apele au luat moara care se afla la ieșirea din chei, spre 
Râieni și au făcut ravagii  la Bala de Sus, la Bala de Jos ,Giurești și Iupca, 
până la Câmpu Mare, la confluența  cu  pârâul Crainici.  Despre acest 
potop  amintește  Petre Scurtu în lucrarea sa monografică despre Bala de 
Sus, menționând că s-a petrecut atunci când pământul ar fi trecut prin 
coada cometei Halley și  prezintă următoarea relatare  a lui Victor Pârjol, 
martor ocular, decedat la vârsta de 95 de ani: 

                                                           
6 C Boteanu, Mitu Borloveanu, Ponoarele, studiu monografic,  Ed. MJM , Craiova.2003 



„Eram copil și am mers cu moșul Boța la o varniță pe vale. Eu 
aveam boii de sfoară. Am cărat piatră de var apoi mai mulți oameni au zidit 
bolta varniței și am umplut-o cu piatră. Lemnele le aveam aduse și am 
băgat focul în varniță. către seară, fără  să bănuim că vine potopul. Ne-am 
trezit cu un nor nu prea gros, dar alburiu și ploaia a început cu niște stropi 
mari de apă caldă. Moșul a mers și a legat carul de pe ogaș cu lanțul de un 
fag mare și noi ne-am ascuns după alți fagi. A pus niște toble pe vârful 
varniței, sub formă de pătuiag pe care să se scurgea apa. După stropii 
aceia mari ca ouăle de găină au început să cadă alți stropi mai mici, dar tot 
calzi și de-abia spre ziuă s-au mai răcit. Valea în jurul nostru gemea și urla 
și când s-a luminat de ziuă era numai apă. Noroc că varnița era sus față de 
ogaș și atunci băgasem focul că altfel pierdeam tot materialul și munca 
noastră. Abia către seară a stat ploaia, dar nu se putea circula pe vale din 
cauza apei, a lemnelor  și pietrelor .Peste tot numai pietriș și copaci smulși 
din rădăcini și aruncați, toate grădinile de zarzavat, grădinile și culturile de 
cereale, livezile de pruni fuseseră distruse. Atunci au dispărut multe vite și 
animale sălbatice”7  

Pe  cursul acestei văi a Râienilor s-a conservat niște toponime 
interesante precum :Piatra Cerbului, Ogașul Ursului, Pădina Lupoaicii, 
Poiana Scurților, Poiana Lupulească, Poiana lui Buichete străjuită de doi 
fagi uriași, dealuri sau craci(Chiciora, Ornița,Cracul Moșului, Cracul 
Boțeștilor, Cracul Uțăilor, Cracul Sibineștilor, Cracul lui Cioabă, Cracul 
Ivănescu, Brateșul Mare, Brateșul Mic, Ascuțitul, Jidovul. Fiecărui deal îi 
corespunde   și o vale, ilustrând un relief frământat care uneori te sperie 
prin forma lui abruptă, așa cum se întâmplă  la Rudina  în locul numit 

                                                           
7 P Scurtu, Satul meu natal, Bala de Sus,Tipografia de Sud, Craiova, f.a., p.31 

 

Valea Rudinii 

 



Gozobi ori  la capul Rudinii  unde să făceau varnițele, pe locul numit 
odinioară e localnici Valea Domnului, după cum ne-a spus Gicu Mihuț.  

Imaginea acestor văi și dealuri ți-o poți face mai bine  dacă   privești 
o hartă în relief ori  mai degrabă urcându-te în punctele mai înalte ,la 
Runcșor, Dâlma sau pe Culmea Mormodolului, aproape de limita cu 
comuna Ponoarele, de unde relieful  ți se dezvăluie ca-n palmă asemenea 
unui amfiteatrului coborâtor de la cote de aproximativ 600 până la 200 m, la 
Câmpu Mare, respectiv Anghelești.  Într-o zi de septembrie, imediat după 
Sfânta Maria Mică am urcat pe Dealul Pinului până la Corhanu  împreună 
cu domnul consilier local Drăghici Tică și cu fostul director al școlii din Bala 
de Jos, învățătorul Alexandru Răduică care s-a născut chiar acolo, la Liu, 
cum îi spun  localnicii punctului mai înalt aflat la limita cu satul Brânzeni. 
Privind de aici parcă  ți se dezleagă vederea și poți admira imaginea 
panoramică a reliefului întregii comune, de la Dâlma, Runcșor și  Culmea 
Rudinii până  spre Culmea Belii, la Câmpu Mare, dealuri domoale, în cea 
mai mare parte împădurite, brăzdate de văi. În depărtare, spre apus se văd 
culmea Dâlmei , a  Runcșorului , apoi vine Culmea Rudinii,  și, mai aproape 
de noi ca o spinare aproape egală, culmea  Neagului care străjuiește 
întreaga vale a Râienilor.  

Spre est Brateșul și în depărtare Culmea Motrului, ascunzând între 
ele depresiunea Crainicilor iar spre sud Câmpu Mare, Iupca și Anghelești, 
locuri aflate la șes acolo unde văile se unesc și altitudinea atinge 200 m.  
Dealurile  sunt brăzdate de văi   asemenea unor riduri cu direcția orientată  
spre sud. Doar   câteva văi laterale, Valea Homului și Valea Tarniței  și 
ogașele  au alte orientări fiind atrase magnetic de văile principale  precum: 
Valea Râienilor, Valea Rudinii  și a Dâlmei, ascunse vederii ca și Valea 
Crainicilor și cea a Comăneștilor  care vine dinspre satele Ludu și Pistrița. 

În acest peisaj Valea Râienilor se conturează ca un fel de axă care 
segmentează în părți distincte întregul relief al comunei. Dacă în amonte 
valea este plină de bolovani pe care apa i-a dislocat din rocile dure ale 
muntelui, mai jos, în dreptul satului Bala de Sus, albia se lărgește și uneori  
face meandre și coturi așa cum se întâmplă  în  locul unde Petre Scurtu  își 
făcuse moară înjghebându-și și un conac  pentru  animale. 

 Înainte de a intra în Bala de Sus   apa parcă dispare sub pământ și 
,după ce traversează satul, trece pe lângă Slatina aflată la poale Chiciorii și 
Dealul Rudinii, un fel de smârc unde ajung apele termale care vin dinspre 
Cârșu. Apa Rrâienilor traversează apoi satele Bala de Jos, Giurești și Iupca 
și uneori parcă lenevește și face meandre, săpându-și albia mai adâncă în 
terenul lutos, așa cum se întâmplă la întâlnirea cu Valea Stancului. Aici 
terenul este argilos și apa a săpat vreo câțiva metri în mal dezvăluind 
structura terenului. La fel se petrec  lucrurile și cu celelalte văi  cum ar fi 
Valea Crainicilor aproape de Câmpu. Aici apa are albia   adâncită, semn că 
are mai mare forță și aduce aluviuni și nisipuri pe care oamenii le utilizau  
înainte  vreme la stația de sortare de la Câmpu Mare, unde se producea 
bitumul  la Stația de asfaltare. După  podul numit Cerbuleasca,   supus mai 
multor reparații  cauzate de  viiturile puternice, are loc confluență celor 
două văi Râieni-Iupca și Comănești- Crainici. Problemele  la podul 
Cerbuleasca au apărut din cauza deschiderii arcadei podului,  căci albia   



este mai largă  ca să poată capta în primăverile ploioase   cantitățile mari 
de apă, iar în verile secetoase rămâne doar un singur fir subțire , cu debitul  
foarte scăzut care abia se zărește pe fundul văii.  

 
În parte de nord a comunei unde dealurile sunt mai înalte Dâlma, 

Runcșor, Bala de Sus înclinația pantelor este între31-49%. Pantele 
Cosiacului sau Pietrei pot ajunge până la înclinația de 38-49%,iar spre sud 
înclinația pantelor nu depășește 15-30%.Dealul Bereștilor are o înclinație 
medie de 21%, Chiciora25%, Giurești 21%,Iupca și Sărdănești17%. 
Înclinaţia medie a pantelor  din comuna Bala, fiind de 16 %, exceptând  

văile pârâurilor Rudina, Râieni şi Pistriţa. 

În cuprinsul zonei, din punctul de vedere al eroziunii, se disting două 
categorii de suprafețe, unele mai puțin înclinate, aproape orizontale, 
interfluviile și  luncile , suprafețele unor terase cu extindere mai mare în 
cuprinsul cărora efectele eroziunii torențiale sunt absente sau slab 
reprezentate, iar cele cu înclinare accentuată afectate de eroziunea 
torențială. Spălarea sau șiroirea apar pe versantul stâng al pârâului 
Crainici, între Brativoiești și Câmpu Mare și urmele șiroirii se găsesc cu 
precădere acolo unde covorul vegetal ierbos a fost înlăturat. Același 
fenomen se întâlnește și în satele aflate la altitudini mai mari, la Bala de 
Sus, pe Valea Popii ori la Brateș  În drumul spre Mormodol, urcând de la 
Bala se Sus pe vechiul drum care făcea legătura cu Baia de Aramă, pe 
dealurile Pinu și Voica, am avut ocazia să constat acest fenomen la modul 
direct. 

Solul comunei prezintă o mare diversitate datorată varietății formelor 
de relief. În satele din partea de sud  există soluri de tip nisipos, așa 
numitul pământ de crivină, un sol luto-nisipos cu un conținut de 2-2,8% 
humus și o aciditate medie de 5,2-5, 7%. Aceste soluri se găsesc pe raza 
satelor și cătunelor Câmpu Mare, Anghelești, Iupca,Chițimii, Giurești, 
Sărdănești, Crainici și Bala de jos și este favorabil pentru cultura legumelor 
și a cerealelor. În apropierea dealurilor, a pantelor și platourilor sunt soluri 
podzolice preferabile culturilor de floarea soarelui, dar și de cereale sau  
viței de vie. În zona de nord, respectiv în satele Bala de Sus, Rudina, Cârș 
Berești, Brateș, Molani predomină solurile brun-roșcate, bune pentru 
plantații de pomi și vie, dar și pentru 
culturi de păioase. În zonele înalte, la 
Runcșor și Dâlma sunt soluri subțiri, cu 
strat sărac de humus, solurile brun-
roșcate de pădure, pretabile pentru 
păsunile naturale și fânețe. 

  În Bala de Sus există locuri unde 
solul este foarte sărac și pietros și  se  
mai pot vedea și acum câteva capete de 
stânci ca niște adevărați martori de 
eroziune. La capătul satului, pe o vale 
care nu este prea spectaculoasă se 

 

Anini pe Valea Rudinii 



configurează o minunată cascadă numită 
Buraica într-un loc mai accidentat unde 
apa coboară pe o distanță mai mare de 
zece metri pe o stâncă 

  
Un factor deosebit de important în 

protecția solului l-a constituit dintotdeauna 
pădurea. Ocupând suprafețe cu mult mai 
întinse în trecut pădurea a menținut un 
echilibru în evoluția reliefului, procesele de 
eroziune fiind mai lente din cauza covorului 
vegetal. Popularea intensă a zonei a avut 
un efect negativ prin distrugerea pădurilor 
de pe suprafețe întinse. Extinderea 
terenurilor agricole pentru satisfacerea 
necesarului de hrană a populației în 
creștere a favorizat căile pentru spălarea 
pământului, eroziune torențială și chiar deplasări în masă ale terenului, așa 
cum se întâmplă în locul numit Sudoame unde terenul a lunecat și a 
devenit aproape impracticabil agriculturii. Fenomenul  s-a petrecu tot 
datorită despăduririi care s-a accentuat în secolul al XIX-lea: 
„Chiar harta de la 1856 arată că suprafața piemontului avea un grad mai 
mare de acoperire  culoarul depresionar de contact, mult mai intens 
populat. În general se constată că tăierea pădurii s-a făcut dinspre vatra 
satului către exterior prin mărirea treptată a hinterlandului culturilor agricole 
în raport cu extinderea satelor și a nevoilor populației.8 

Suprafața pădurilor a fost înainte vreme foarte întinsă atât la 
Rudina,Runcșor și Dâlma spre Delanțu, cât și la Bala de Jos, spre Iupca 
sau Molani. 
            Factorul important, care a favorizat intensa umanizare a comunei 
Bala, a fost clima blândă, de adăpost, cu influenţe submediteraneene. Aici, 
aproape în tot timpul anului, au loc pătrunderi ale maselor de aer  mai 
umede şi mai calde, de origine mediteraneană. 

                 Media anuală a temperaturii aerului ajunge la 9,5º C. În general, 
verile sunt însorite şi călduroase trei luni pe an  ( iunie, iulie şi august ), cu 
temperaturi medii mai mari de 20º C, iar luna cea mai călduroasă, iulie, 
înregistrează o temperatură medie de 20 – 21º C, iar temperatura medie a 
lunii ianuarie ( cea mai rece ), este de -2, -3º C și temperatura medie 
anuală este de 8 – 9º C.  

                  În unele situaţii, invaziile de aer tropical determină creşterea 
temperaturii aerului până la 35 – 40º C. De aceea, aici se înregistrează 
unele din cele mai ridicate temperaturi din ţară (la staţia Drobeta Turnu 
Severin, 40,9º C, la 17.VIII.1952, iar la staţia Baia de Aramă 38,5º C, la 
27.VII.1900).           
                                                           
8 A. Șchiopoiu, op cit,, p.129 

   

Buraica, o cascadă la Bala 
de Sus 



      Umiditatea relativă a aerului înregistrează o medie anuală de 76-80 %.  

 Numărul anual de zile cu cer acoperit este, în medie, de 130-140, a 
zilelor cu cer noros este de 100-110, iar cel al zilelor cu cer senin de 100-
120.  În această zonă, primele îngheţuri au loc în a doua decadă a lunii 
octombrie, iar ultimele  în a doua decadă a lunii aprilie, iar durata medie a 
intervalului fără îngheţ este de 180 – 190 zile. Pomilor fructiferi nu le 
dăunează prea mult, deoarece  aceştia vegetează târziu. 

                   Condiţiile climatice locale îşi găsesc reflectare în modul de 
dispunere şi răspândire a aşezărilor omeneşti, în folosinţa terenurilor pentru 
păşuni şi păduri, cât şi în repartiţia terenurilor agricole după cerinţele 
fiecărei culturi agricole de bază. 

                   Populaţia comunei Bala, în general, s-a ferit de povârnişurile 
răcoroase şi puţin luminate ale dosurilor de deal şi a căutat cu predilecţie 
coastele mai însorite, mai calde chiar şi în condiţiile de iarnă geroasă. Nu 
întâmplător, conacele ( gospodăriile cu folosire sezonieră ) şi terenurile de 
cultură au evitat tot timpul  „ dosurile  de deal, iar prezenţa lor este legată 
preponderent de „ feţe “ ( Dâlma, Runcşor, Rudina, Bala de Sus ). 

                   Un fenomen atmosferic frecvent întâlnit este procesul de 
inversiune termică determinat  de fizionomia şi configuraţia reliefului. 
Datorită acestei cauze pe văi şi în bazinele depresionare se întâlnesc 
temperaturi mai scăzute decât în zonele mai înalte din apropiere. Aceste 
scăderi de temperatură din zonele joase duc la creşterea umidităţii relative 
a aerului care generează, la rândul său, ceaţă, ce înaintează pe văi, 
coborând pe interfluvii. Din această cauză în depresiuni sunt compromise 
uneori culturile de pomi fructiferi ( prunul, nucul ), precum şi restrânsele 
culturi de viţă de vie. 

                  Precipitaţiile atmosferice sunt bogate ( între 500 – 800 mm/an ) 
tot timpul anului, influenţele submediteraneene  fiind marcate şi de 
prezenţa celor două maxime de precipitaţii : primul la sfârşitul primăverii şi 
începutul verii ( mai-iunie ) şi al doilea la sfârşitul toamnei în noiembrie, 
când cantităţile lunare sunt aproape agale. În perioada de iarnă, zilele cu 
ninsoare variază între 62 şi 75 de zile. 

În  ultimii ani primăverile sunt timpurii, iar toamnele se prelungesc uneori 
până la începutul lunii decembrie. În perioada 1999-2001,la cumpănă de 
milenii temperaturile în limite medii de 13 grade C cu maxima în anul 2000 
de 34,5grade C și minima de -4 grade C, umiditatea medie fiind în anul 
2000 de  76,2% 

Localitatea Bala este așezată în zona colinară a județului Mehedinți cu un 
regim normal de precipitații având media anuală de 600-800 de mm din 
care aproape jumătate în sezonul cald și jumătate în sezonul rece. 



Clima  din aceste locuri mai înalte ale satelor Runcşor, Dâlma și Bala de 
Sus este influențată de  succesiunea dealurilor, de faptul că acest  areal 
căruia i se adaugă și satele Brânzeni, Ludu și Gărdăneasa ,aparține unui 
platou mai înalt,  apropiat de zona muntoasă. 

Temperatura e în aceste locuri înalte de platou mai scăzută în tot 
timpul anului, faţă de ţinuturile din jur, căci iarna durează aici aproape şase 
luni și termometrul coboară, uneori, chiar până la -20˚Celsius. Zăpada este 
mai mare ca cea căzută în satele din văile Bala, Rudina şi Şovarna. Totuşi 
se simte aerul mai cald, cu nuanţe mediteraneene în partea de sud şi sud-
vest a hotarului. Așa se explică faptul că pe aceste locuri creşte liliacul 
sălbatic, chiar pe dealul Delina fiind un asemenea loc numit, La lilieci.   

              Primăvara adevărată începe abia pe la jumătatea lui aprilie, 
începutul lunii mai, când temperatura se încălzește. Vara este destul de 
scurtă câteodată, cea mai căldură fiind de regulă în luna august, Sunt 
destul de puţine zile foarte călduroase. Toamna e de regulă scurtă şi foarte 
frumoasă în partea de început după care se trece direct la iarnă . De fapt în 
ultima perioadă se poate constata o anumită anomalie în ceea ce privește 
anotimpurile deoarece se pare că clima se polarizează spre două 
anotimpuri :iarnă și vară 

             Pe aceste dealuri vânturile bat aproape din toate direcţiile, satele din 
partea de sus fiind aşezate la înălţime.  Cele mai frecvente sunt: Austrul, 
care bate dinspre S-V, aducând vara căldură, secetă și iarna ger. Crivăţul, 
bate din direcţia N-E, atât iarna cât şi vara, aducând zăpadă, ger şi viscole, 
iarna, iar vara aduce  căldură şi secetă.  Ploile cad mai ales primăvara şi 
toamna, vara fiind mai puţine.  Zăpada acoperă pământul mai tot timpul 
iernii, circa patru luni. Rare sunt iernile fără zăpadă.        Satele din partea 
de sus sunt înconjurate de păduri,  livezi de pomi roditori (în special pruni) 
şi de terenuri cultivate cu viţă de vie.    Izvoare cu apă bună de băut se 
găsesc peste  tot: izvorul  de la Foaie-n fir, izvorul Gheorgheştilor, izvorul 
lui Pătraşcu,  izvorul  din Dosul Balabanului, de la  Florile albe ori Lăpuşnic. 

               Dealurile mai importante  din  partea de sus a Dâlmei și 
Runcșorului sunt: Delina, Oborul Cailor, Florile Albe, Balabanul Mic şi 
Mare, Teişul, Jdovina, Vârful Jdovinei, Covei, La Codru, Bârnet, Chiciura, 
Vârtop, Ciornoglava, Stupinişti, Ogaşul Calului, Cracul înalt, Cosiacul . 
Solul din hotarul satului e pietros, ce mai mare parte a hotarului fiind 
acoperit   cu pajiști ori cu cu păduri de fag şi  de gorun.    Dealurile: 
Delina, Oborul Cailor şi o parte din Florile albe sunt acoperite cu păşuni 
pentru vite, iar agricultura se face în Jdovina, Bârnet, pe Vârtop, Stupinişti   
unde se cultivă  atât cerealele  cât și viţă de vie.  Parcă  mai sărace, dar la 
fel de pietroase sunt dealurile care leagă Bala de Sus de Ponoarele. 



Între  localitățile Bala de Jos și Bala de Sus, la poala dealului Chiciora 
probabil s-a creat o falie prin care au ieșit la iveală apele termale. Vegetația 
este una specifică pentru zona mlăștinoasă: papură și stufăriș  care se 
întinde până la jumătatea luncii. De aceea locul se numește Slatină. Pe 
lângă firul apei termale crește în voie aninul care formează o veritabilă  
pădure  păstrându-și frunzele verzi până toamna târziu.  

                 În teritoriul administrative al comunei Bala sunt următoarele 
localităţi : Bala, Bala de Sus, Brateşu, Brativoieşti, Câmpu Mare, Cârşu, 
Comăneşti, Crainici, Dâlma, Iupca, Molani, Rudina, Runcşoru, Sărdăneşti 
şi Vidimireşti (Fig. 5).  Localitatea BALA – reşedinţa de comună, este 
situată în zona de deal, la cca.45 Km de municipiul Dr. Tr. Severin şi la 25 
Km de oraşul Baia de Aramă. Localitatea este străbătută de DJ 671 A şi de 
pârâul Râieni ce curge paralel cu drumul. Are o suprafaţă a intravilanului de 
55,53 ha şi este atestată documentar din anul 1415. 

Satele componente (După PUG Bala) 

    Zona Staţiune – situată în partea de nord a localităţii Bala, la capătul DJ 
671 A, derivat din DJ 671, staţiunea BALA ocupă în prezent o suprafaţă de 
cca. 12,50 ha. 

                 Bala de Sus – este amplasată la nord de reşedinţa de comună, 
la 3 Km distanţă şi se dezvoltă de-a lungul drumurilor DJ 671 A şi DC 43 
nemodernizate. Intravilanul are 32,57 ha suprafaţă şi este format din 12 
trupuri. 



                 Brateşu – localitate amplasată în zona de deal, la o distanţă de 2 
Km faţă de reşedinţa de comună. Se dezvoltă de-a lungul DC 42, ce face 
legătura între oraşul Baia de Aramă şi satul Brativoieşti. Intravilanul are o 
suprafaţă de 11,64 ha şi este format din 16 trupuri. 

                 Brativoieşti – amplasată în zona de deal, localitatea se află pe 

DC 42 la 10 Km distanţă de reşedinţa de comună. Intravilanul este format 

din 5 trupuri având o suprafaţă 13,76 ha. 

                 Câmpu mare – localitatea este amplasată de-a lungul DJ 671 ( 

Floreşti – Bala ), la o distanţă de cca. 8 Km faţă de reşedinţă, are 

intravilanul  cu o suprafaţă 11,40 Km şi un număr de 2 trupuri. 

                  Cârşu – localitatea este situată pe drumul comunal DC 44 în 

continuarea staţiunii Bala, la o distanţă de 2 Km faţă de reşedinţa comunei. 

Are o suprafaţă intravilană de 1,98 ha şi un număr de 7 trupuri. 

                 Comăneşti – localitatea este amplasată între intersecţia 

drumurilor DC 42 cu DC 40 şi intersecţia drumurilor DJ 671 cu DC 42. Are 

o suprafaţă intravilană de 17,80 ha şi un număr de 13 trupuri. 

                 Crainici – localitatea este aşezată în zona de deal şi este situată 

de-a lungul  DC 44 la o distanţă de 6 Km de reşedinţa de comună. Drumul 

comunal DC 44  nemodernizat se ramifică din DJ 671 modernizat. 

Intravilanul are o suprafaţă de 46,26 ha şi număr de 9 trupuri. 

                 Dâlma - localitatea este amplasată tot în zona de deal, de-a 

lungul DC 54 modernizat. Faţă de reşedinţa de comună se află la o distanţă 

de 22 Km. Intravilanul are o suprafaţă de 24,02 ha şi număr de 35 trupuri. 

                 Iupca – localitatea  Iupca este situată la 4 Km faţă de reşedinţa 

de comună, amplasată de-a lungul DJ 671 A, modernizat. Intravilanul are o 

suprafaţă de 13,97 ha şi un număr de 7 trupuri. 

                 Molani – localitatea Molani este amplasată pe DC 42, 

nemodernizat, între satele Brativoieşti şi Comăneşti. Are o suprafaţă de 

6,60 ha intravilan şi un număr de 7 trupuri. 

                 Rudina – localitatea este amplasată în zona de deal, de-a lungul 

DC 45 A care face legătura cu localitatea Vidimireşti. DC 45 A se 

intersectează cu DJ 671 A ce leagă  comuna Bala cu Şovarna, respectiv 



Ilovăţ, spre sud. Intravilanul are o suprafaţă de 15,08 ha şi un număr de5 

trupuri. 

               Runcșoru – localitate amplasată în zona de deal de-a lungul 

drumului DC 54 modernizat, aflată la o distanță de 18 Km de reședința 

comunei. 

                 Sărdăneşti – localitate amplasată de-a lungul DJ 671 modernizat 

ce face legătura între Floreşti şi oraşul Baia de Aramă. Are o suprafaţă de 

16,26 ha şi un număr de 3 trupuri. 

                 Vidimireşti – localitatea este amplasată de-a lungul DC 45 A 
nemodernizat şi la o distanţă de cca. 13 Km faţă de comună. Intravilanul 
are o suprafaţă de 15,90 ha şi un număr de 5 trupuri. 

Localitatea Bala, ca centru de comună se află faţă de cele mai apropiate 
centre urbane la : 

-45 Km de municipiul Dr. Tr. Severin; 

-25 Km de oraşele Baia de Aramă şi Motru (Gorj ) ; 

-65 Km de municipiul Târgu-Jiu (Gorj ) ; 

-80 Km de staţiunea Băile Herculane ( Caraş-Severin ); 

                 Căile de acces către localitatea Bala sunt reprezentate de 
arterele rutiere care străbat jud. Mehedinţi : 

 drumul judeţean DJ 670: Floreşti-Câmpu Mare-Crainici, care 
asigură legătura cu oraşul Baia de Aramă ; 

 drumul judeţean DJ 671 A, care se ramifică în localitatea Câmpu-
Mare şi stăbate satele Iupca, Bala, Bala de Sus, Rudina, ce face 
legătura spre sud cu comuna Şovarna şi Ilovăţ ; 

 drumul comunal DC  44, care face legătura cu DJ  671 A ; 
 drumul comunal DC  42, care se intersectează cu DJ  670 lângă 

localitatea Comăneşti ; 
 drumul comunal DC  43, care leagă localitatea Bala de Sus cu DJ 

671 A ; 
 drumul comunal DC 54, care face legătura rutieră între DJ 671 A şi 

localităţile Runcşoru şi Dâlma ; 
 drumul comunal DC  45 A, care face legătura cu satul Vidimireşti ; 

               Drumurile sunt  sunt  destul de bine întreţinute,, multe drumuri 
care fac legătura dintre sate fiind asfaltate . În ultima vreme s-a 
asfaltatdrumum Bala-Rudina-Runcșoru-Dâlma  făcând legătura cu o zonă 
cu real potențial turistic din partea de vest a comunei. 



                Comuna este întinsă, cu o  suprafaţă  de 10 375,36 ha, adică 
103,75 Km², având o formă dreptunghiulară. axa mare are o lungime de 
17-18 Km, lăţimea variind între 10-13 Km. Intravilanul are 324,36 ha, iar 
suprafața extravilanului este de 10375, 36 ha din care 5478(teren 
agricol),2356(teren arabil),pășuni și fânețe(2534+350 ha), 4573(teren 
neagricol), 3486 ha(păduri),98 ha (ape), 885+104( neproductiv- drumuri).9 
Din punct de vedere turistic cele mai valoroase  fiind zonele de pe Valea 
Râienilor și vechiul drum prin care se făcea legătura cu Baia de Aramă  și 
cu  Pădurea de liniac și celelalte frumuseți ale carstului  mehedințean din 
comuna Ponoarele  și cea de la baza dealului Chiciora, din Slatină, cum i 
se spune locului în preajma căruia se află stațiunea balneară. 

                                                           
9  Primele trei hărți au fost preluate din lucrarea de gradul I a domnului profesor Prundeanu Dumitru:„ 
Comuna Bala ()jud Mehedinți. Geografie umană, coordonată de prof. univ .dr. George Erdeli de la 
Universitatea din București 


