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Monografia turistică a localității Bala 
 

   1.Considerații generale 
             Prezentul studiu , este întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 825/2008 pentru 

aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, având ca obiectiv întocmirea 

documentației pentru atestarea comunei Bala , ca stațiune turistică de interes local. 

În studiul de fundamentare pentru atestarea localităţii ca staţiune turistică de interes local, 

sunt    analizate elementele care constituie criterii pentru atestarea unei localităţi ca staţiune turistică, 

prevăzute prin actul normativ. Este vorba despre: accesibilitate, infrastructură generală şi utilităţi 

tehnico-edilitare care au rolul de a susţine o activitate turistică durabilă, analiza cadrului natural şi 

socio-economic al localităţii, aspecte legate de factorii de risc natural, analiza factorilor naturali 

terapeutici, a potenţialului turistic şi a nivelului actual de valorificare. Documentaţia mai conţine 

recomandări şi propuneri privind dezvoltarea  şi modernizarea funcţiei turistice în concordanţă cu 

noul statut, diverse anexe care vin în sprijinul fundamentării atestării,în care este prezentat sintetic 

modul în care sunt îndeplinite criteriile tehnice unitare de atestare.Statutul de staţiune turistică de 

interes local se corelează cu reglementările Planului Urbanistic General al localităţii. 

La baza realizării prezentului studiu au stat prelucrarea informaţiilor preluate de pe 

teren, măsurători ale parametrilor topo-climatici, bioclimatici şi de fizica atmosferei în 

localitate şi interpretarea acestora, date statistice preluate de la Administraţia Naţională de  

Meteorologie, Planul Urbanistic General al localităţii, Baza de date a Autorităţii Naţionale pentru 

Turism, date statistice de la Institutul Naţional de Statistică, informaţii preluate de la  Primăria 

Bala, de la  Societatea  de Tratament  Balnear şi  Recuperare a Capacităţii de Muncă 

„T.B.R.C.M" SA, care îşi desfăşoară activitatea în localitate, literatura de specialitate (de profil 

geologic, balneologic, turistic, etnografic ş.a.),informații de pe INTERNET. 
Printre avantajele de care comuna Bala va beneficia în urma atestării ca stațiune turistică de interes 

local,menționăm: includerea în catalogul anual al stațiunilor turistice editat de Ministerul 

Turismului,prezentarea pe site-ul oficial al Ministerului Turismului,includerea în toate materialele de 

promovare editate de Ministerul Turismului ,includerea în harta stațiunilor turistice din România, editată 

de Ministerul Turismului , apariția la evenimentele de promovare și dezvoltare a turismului organizate 

pe plan național si internațional de Ministerul Turismului ( târguri de turism , manifestări expoziționale 

, burse ,etc.),finanțarea de către Ministerul Turismului a serviciilor în vederea elaborării planurilor de 

dezvoltare a stațiunilor turistice, acordarea priorității în cadrul programelor speciale de investiții cu 

finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene pentru dezvoltarea stațiunilor turistice. Alte 

avantaje pentru comuna Bala ,ar putea fi : dezvoltarea economică bazată în mare parte pe activitățiile 

din industria turismului și a activităților ce sprijină dezvoltarea turismului , revigorarea economică a 

zonei prin crearea de locuri de muncă,fapt care ar duce la stagnarea migrației ,la creșterea demografică 

și creștera ofertei pe piața muncii. Toate acestea ar putea genera o creștere economică importantă 

permițând o dezvoltare fireasccă a comunei. 
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1.1 POZIȚIA GEOGRAFICĂ ȘI CĂILE DE ACCESIBILITATE 
 

Poziţie geografică 

Comuna Bala este situată în arealul Podişului Mehedinţi, în partea de N-NE a judeţului 

Mehedinţi, în vecinătatea zonei de interferenţă cu Piemontul Getic (a se vedea Anexa nr. 1). Unitatea 

Administrativ Teritorială Bala are în componenţă 15 sate, între care şi satul Bala, dispuse , fie pe 

zona de platou a podişului, fie înşirate de-a lungul  unor  pâraie din bazinul hidrografic  al râului Motru, 

prin urmare şi altitudinea variază, între 220 m (satul lupca) şi 602 m (satul Dâlma). Altitudinea în 

zona staţiunii Bala se situează între 240 - 300 m. 
 

 

 
Din punct de vedere geologic, teritoriul administrativ al comunei Bala se află parţial în zona 

Domeniului Getic, reprezentat prin formaţiuni cristaline (micaşisturi, paragnaise, cuarţite), partea 

sud-estică este acoperită de formaţiuni sedimentare de depresiune de vârstă Neogen (marne, 

pietrişuri, calcare organogene, nisipuri - sarmaţian-badeniene şi argile, marne nisipoase, nisipuri, 

pietrişuri - ponţiene) , iar în extremitatea vestică, în zona Dâlma - Runcşor, apar formaţiuni ale 

Parautohtonului de Severin (marnocalcare, gresii, conglomerate). Structura geologică a zonei 

influenţează din punct de vedere hidrochimic apele subterane acumulate în depozitele neogene 

(Badenian), care apar la zi prin numeroase emergenţe naturale, pe suprafeţe de strat sau au fost 

deschise prin foraj. 

Faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Drobeta Tr. Severin, staţiunea Bala se află la 57 km 

(pe DC 44, DJ 671A, DJ 670, DN 67), faţă de oraşul Baia de Aramă, cel mai apropiat centru urban, 

este la 24 km (pe DC 44, DJ 761A, DJ 670), faţă de oraşul Motru, din judeţul Gorj, se situează  la 28 

km (pe DC 44, DJ 671A, DJ 670, DN 67), iar faţă de municipiul Târgu Jiu, distanţa pe cale rutieră 

este de 65 km (pe DC 44, DJ 761A, DJ 670, DN 670).¹ 
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Căi de acces 

Accesul în comuna Bala şi implicit în Staţiunea Bala se realizează astfel: 

• rutier, dinspre importante centre urbane, prin intermediul unor drumuri de importanţă 

naţională sau judeţeană: 

• dinspre Drobeta Tr. Severin, reşedinţa de judeţ , municipiu situat pe drumul 

european E 70, accesul se realizează pe drumul naţional DN 67 (Drobeta Tr. 

Severin /E 70 - Floreşti), apoi pe drumurile judeţene DJ 670 (Baia de Aramă 

- Floreşti/DN 67) şi DJ 671A (Bala - Bala de Sus - Rudina - Şovarna - llovăţ 

- Ciovârnăşani/DN 67) şi DC 44, până în satul Bala, respectiv „Staţiunea 

Bala"; distanţa de la reşedinţa de judeţ până în staţiune este de 57 km; 

• dinspre Baia de Aramă, oraş situat pe DN 670, accesul se realizează pe drumurile 

judeţene DJ 670 (Baia de Aramă - Floreşti/DN 67) şi DJ 671A (Bala - Bala de 

Sus- Rudina - Şovarna - llovăţ - Ciovârnăşani/DN 67), apoi 0,50 km pe DC 

44;  

            distanţa rutieră de la Baia de Aramă în „Staţiunea Bala" este de 24 km; 

•  

•  
 

1 Sursa datelor : - HG nr. 782 I2014 pentru modificarea anexelor la HG 640/2000 privind aprobarea încadrării în categorii 
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice 

- România - Atlas rutier, editat de Direcţia Topografică Militară, Ed. Sport - Turism, 1981 
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dinspre municipiul Târgu Jiu, important centru urban emiţător de turişti, accesul rutier se face 

DN 67 (Rm. Vâlcea - Târgu Jiu - Baia de Aramă - Motru - Drobeta Tr. Severin) până  la  Baia de 

Aramă, după care se urmează traseul amintit mai sus spre Bala; distanţa de la Târgu Jiu la Bala 

este de 65 km; 

• Distanţa faţă de Bucureşti, capitala ţării, este de 352 km, pe ruta Bucureşti - 

Rm. Vâlcea - Târgu Jiu - Baia de Aramă   şi   de  337 km pe ruta Bucureşti - 

Piteşti - Craiova- Strehaia - Floreşti - Bala; 

feroviar, prin staţia de cale ferată Drobeta Tr. Severin, situată pe magistrala 900: 

Bucureşti - Craiova - Drobeta Tr. Severin - Timişoara - Stamora Moraviţa I respectiv 

Jimbolia - puncte de frontieră RO/SRB, respectiv RO/HU, parte a magistralei E (E1) 

(Bucureşti - Timişoara - Stamora Moraviţa/punct de frontieră-Belgrad), care face 

legătura cu importante capitale (Beograd, Zagreb, Ljubljana) sau oraşe europene; din 

staţia CFR Drobeta Tr. Severin există curse auto cu program fix, care asigură legătura spre 

staţiunea Bala. 

Distanţa pe calea ferată, pe magistrala 900, faţă de Bucureşti, este de 341 km; 
 

• aerian: cel mai apropiat aeroport (110 km) care poate deservi „Staţiunea Bala" este 

Aeroportul Internaţional Craiova; accesibil dinspre staţiune pe drumuri judeţene (DJ 671A, 

DJ 670) până la Floreşti, apoi pe drumul naţional DN 67A ((Floreşti - Strehaia) şi drumul 

european E70 (Strehaia - Filiaşi - Craiova). Aeroportul dispune de o infrastructură 

modernă, conform standardelor  internaţionale şi operează pe curse interne şi   

internaţionale. 

 
                 1.2 Infrastructura rutieră  

Reţeaua rutieră publică a localităţii este reprezentată de drumuri judeţene şi comunale; 

pentru circulaţia turistică pot fi utilizate şi drumurile de exploatare forestieră. La nivelul comunei 

reţeaua de drumuri publice totalizează 51,16 km. Situaţia infrastructurii rutiere din UAT Bala se 

prezintă astfel: 

• Drumuri judeţene: 

• Partea  DJ 670 (Floreşti - Câmpu Mare - Crainici - Baia de Aramă - Ponoarele - 

Nadanova - Godeanu – Malovăț-DN 67) , prin care  asigură legătura  spre reşedinţa de 

judeţ , Drobeta Tr. Severin şi spre oraşul Baia de Aramă; lungimea totală a drumului 

judeţean este de 86,41 km, din care pe UAT Bala sunt doar circa 10 km; drumul a fost 

modernizat , cu îmbrăcăminte asfaltică, este un drum pitoresc, care traversează dealurile 

colinare ale Platoului Mehedinţi sau însoţeşte, în bună parte, valea râului Motru; 

• Partea DJ 671A (Câmpu Mare/DJ 671 - lupea - Bala - Bala de Sus - Şovarna - Ilovăţ - 

Cocorova/DN 67), în lungime totală de 28,84 km, din care circa 12,5 km sunt pe teritoriul 

administrativ al UAT Bala; străbate satele lupca, Bala, Bala de sus, Rudina şi reprezintă 

drumul  de acces spre staţiune; modernizat, cu  îmbrăcăminte  asfaltică. 

Drumurile judeţene de pe UAT Bala totalizează 22,5 km; 
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DJ 671A –comuna Bala 
 
 
 
 
 

• Drumuri  comunale: 
• drumul comunal DC 35 (DJ 671A - Rudina), de 1,0 km, face legătura din drumul judeţean 

DJ 671A cu satul Rudina; are îmbrăcăminte asfaltică; 
 

• drumul comunal DC 40 (Baia de Aramă (DN 670) - Comăneşti), în lungime totală de 7,5 
km, din care circa 3 km sunt pe UAT Bala; 

 
 

• drumul comunal DC 42 (DC 44-Brateșul - Brativoieşti – Comăneşti-DJ 670), în lungime de 
4,16 km (numai pe UAT Bala), se intersectează cu DJ 671 în apropierea satului component 
Comăneşti; 
 

• drumul  comunal  DC 43 (DJ 671A  -  Bala de  Sus), în lungime de  numai  1,0 km, 
leagă satul Bala de Sus cu DJ 671 A; are îmbrăcăminte asfaltică; 
 

• drumul  comunal DC  44 (DJ 671A/Bala - satul Cârşu - Brateşu - Crainici/DJ 671), cu o 
lungime de 7,34 km; porneşte din staţiune spre satul Cârşu; are îmbrăcăminte asfaltică 
partial; 
 

• drumul comunal DC 45A (DC 45 - Vidimireşti /DJ 671A), de 2,0 km, face legătura cu satul 
Vidimireşti şi accede în DJ 671A; 

 
 

• drumul comunal DC 54 (Şovarna /DJ 671A -  Runcşor - Dâlma)  - măsoară 10,0 km şi 
leagă rutier DJ 671A cu satele Runcşoru şi Dâlma; este un drum pitoresc,asfaltat, ajunge 
pe un platou ce oferă puncte de belvedere asupra zonei înconjurătoare, inclusiv spre Munţii 
Mehedinţi sau Vâlcanului; este însoţit de unul dintre traseele de cicloturism; 

 I 
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Drumurile comunale de pe UAT Bala totalizează 33 km şi asigură legătura între satele comunei. 

Majoritatea sunt şi trasee de cicloturism, constituind căi de acces spre diverse obiective turistice cu 

valoare naturală sau culturală, având şi o valoare peisagistică deosebită; 

• parcări auto - în zona centrală a staţiunii, în faţa hotelului CERES, există o parcare 

ce asigură 20 locuri,  în faţa Primăriei Bala, situată adiacent Complexului balnear, mai 

există o parcare cu circa 10 locuri,iar în fața ștrandurilor balneare ,există o parcare 

de 100 de locuri. 

• drumuri de utilitate privată, amenajate pentru exploatări forestiere, în lungime totală 
de aproximativ 24 km (9 km pe Valea Râieni, 10 km pe Valea Mare şi 5 km pe Valea 

Rudinii); unele dintre acestea pot fi utilizate ca trasee de cicloturism sau de 

drumeţie montană (de ex. Valea Râieni), oferind peisaje pitoreşti. 
Trasee de drumetie montana si de cicloturism  

• Trasee turistice montane , omologate de Autoritatea Nationala pentru Turism 
Nr.Certificat  
de omologare 

Data 
emiteri 

Denumire traseu Administrator Amplasare Judet 

610 23/11/2011 Bala-Bala de Sus-Busesti- 
Dalma-Runcsor-Rudina-

Bala 

CJ Mehedinti Podisul 
Mehedinti 

Mehedinti 

 

Trasee cicloturistice marcate, finantate prin Programul Phare CBC RO/Sem 2004-2006 
Romania –Serbia si Muntenegru 
Nr.Cr
t. 

Traseu Lungime traseu 
(km) 

1 Bala-Bala de Sus-Biserica SF. Nicolae 1,7 

2 Bala-Rudina 4,5 

3 Bala-Rudina-Runcsor-Biserica SF .Gheorghe 15,5 

4 Bala-Rudina-Runcsor-Dalma 18 

5 Bala Runcsor-Busesti 24 

          Traseul . BALA – BALA DE SUS – BUSEŞTI – DALMA – RUNCŞORU -RUDINA – BALA 

• acces: din Tr.Severin pe DN 67 pană la Floreşti , DJ 670 pană la Campu Mare şi DJ 671A pană la 
Bala Băi 

• marcaj: punct galben 
• timp parcurs: cca. 5h 
• lungime: cca. 50 km 
• grad de dificultate: mediu 
• sezonalitate: nerecomandat iarna şi in perioadele ploioase 
• echipament: mountain bike 
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Descriere: 

Traseul pleacă de la ştrandul termal din Bala Băi, pe drumul de ţară ce duce spre Bala de Sus, pe lunca 
Slatinei. Trecem pe sub biserica veche Sf. Nicolae, pe langă o fantană, străbatem Bala de Sus în direcţia 
VNV şi intrăm pe drumul forestier de pe valea Raieni. Urmăm valea în amonte, trecem de confluenţa cu 
valea Voicii, apoi de o stancă numită Piatra Cerbului şi după cca. 8 km ajungem la o răscruce de drumuri. 

Lăsăm în stanga valea Tarniţa şi după 500 m sosim la confluenţa Homu – Raieni. Lăsăm în dreapta valea 
Raieni şi urmăm drumul forestier în amonte pe valea Homului. După cca. 7 km de la intrarea pe valea 
Homului ajungem în satul Buseşti. De la săgeata indicatoare mergem spre stanga pana în centrul satului 
unde întalnim o altă săgeată indicatoare. Schimbăm directia spre stanga, trecem pe langă biserică, (lîngă 
ea există o veche biserică de lemn dărăpănată), ieşim din sat şi ajungem pe culmea Delanţului. 

Înaintăm spre SW pe un drum de ţară prin păşuni şi liziere de pădure. După cca. 5 km întalnim primele 
gospodării din Dalma. Intrăm în sat şi la o intersecţie cu săgeată indicatoare o luăm la deapta spre 
Runcşoru. După 2,5 km ajungem la o intersecţie în sat unde o luăm la dreapta. În intersecţie există un 
indicator spre biserca de lemn din Runcşoru. 

Urcăm dealul La Glamei, apoi coboram prin pădure şi iesim pe o culme golaşă in locul La Palotă. În scurt 
timp ajungem la intersectia cu DJ 671A. Din Runcşoru pană aici am parcurs 7 km. Lăsăm în dreapta drumul 
spre Şovarna şi coboram dealul Vrăjitoarea spre satul Rudina. Ajunşi în sat o luăm la stanga, apoi la 
dreapta( săgeţi indicatoare ), urcăm pe Drumul Sarbului, trecem culmea Rudinii şi coboram spre Bala de 
Sus. 

De aici drumul o ia la dreapta pe asfalt şi coboară în Bala Băi. 

Coordonate: 

– intrare traseu 44* 53’ 40.16” N , 22* 49’ 32.11” E , 249m 
-intrare V.Raieni, 44* 54’ 03.01” N , 22* 46’ 18.14” E , 259m 
– intrare V. Homului, 44* 55’ 47.53” N , 22* 36’ 57.06” E , 426m 
– culmea Delanţ , 44* 55’ 54.95” N , 22* 42’ 54.07” E ,  603m 
-intersecţie Dalma, 44* 54’ 27.41” N , 22* 44’ 05.83” E , 563m 
– intersecţie Runcşoru , 44* 53′ 20.86″ N, 22* 43′ 48.80″ E, 526m 
-intersecţie Şovarna, 44* 51′ 36.17″ N , 22* 47′ 18.46″ E , 351m 
– final traseu , Bala , 44* 53’ 21.16” N , 22* 49’ 39.71” E  240m 

Puncte de interes : 

– ştrand termal Bala Băi 
– Biserica Sf. Nicolae, Bala de Sus 
– moara de apa, Valea Homului, Buseşti 
– biserica de lemn din Busești 
– biserica de lemn din Runcşoru 

Puncte de belvedere: 

– culmea Delanţului, vedere spre cornetele Cerboanei şi Babelor, podişul Mehedinţi 
– culmea Rudinii, vedere spre Bala şi Valea Iupca 
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  1.3 Echipare tehnico - edilitară 

Comuna Bala cuprinde 15 sate, dintre care doar cinci (Bala, Iupca, Câmpu Mare, Crainici, 

Sărdăneşti) sunt aşezate în totalitate sau parţial de-a lungul unor drumuri judeţene, modernizate, 

beneficiind astfel şi de echipare edilitară. Majoritatea satelor sunt însă de tip răsfirat, aşezate de-a 

lungul unor drumuri comunale, în cea mai mare parte nemodernizate şi nu beneficiază de alimentare 

cu apă şi canalizare în sistem centralizat. Administraţia publică locală are întocmit un proiect  pentru  

reabilitarea  şi  extinderea  alimentării cu apă în  sistem  centralizat  în toate satele 

  urmând a primi finanţare. Toate satele comunei sunt însă racordate la sistemul naţional de  

  alimentare cu  energie electrică  şi  au acoperire  la    sistemul  de  comunicaţii.                 

                Alimentarea  cu apă în sistem  centralizat (captare - pârâul Râieni), aducțiune (circa 10 

km lungime), stocare  (rezervor  de circa 200  mc), tratare, distribuţie - în satele  Bala, Bala de Sus şi 

Iupca se face în sistem centralizat; sistemul de alimentare din aceste sate cuprinde captare , 

înmagazinare, tratare, distribuţie. Principala sursă de alimentare cu apă este pârâul Râieni: a fost 

amenajată  o  captare  a  unuia  din  izvoarele  acestuia  şi  două  puţuri, amplasate  în  valea  Râieni. 

Aducţiunea (din ţeavă de oţel zincat)  se realizează gravitaţional, având o stație de pompare şi o 

conductă de refluare.Înmagazinarea  se face într-un rezervor de 200  m3 , cuplat și cu o stație de tratare, în 

satul Bala de Sus. Reţeaua de distribuţie, de tip ramificat, funcţionează  gravitaţional  şi însoţeşte   trama 

stradală, care acoperă în totalitate cele trei sate. În satul Dâlma există un sistem  de alimentare cu apă potabilă 

propriu, format din: captarea unui izvor de suprafaţă, ce asigură un debit de 0,75 l/s, o staţie de pompare 

amplasată la captare, un rezervor de înmagazinare din beton armat,  cu o capacitate  de   200  m3 amplasat  în  

partea  cea  mai înaltă  a localităţii, o  cameră de clorinare, reţeaua de aducţiune şi de distribuţie, care distribuie 

apa către gospodării ,instituții publice şi hidranţii de incendiu. În celelalte localităţi apa se obţine din captări şi 

fântâni proprii sau din izvoare de suprafaţă. Lungimea totală a străzilor care au reţea de distribuţie a apei potabile 

este de circa 28 km. Prin urmare, Satul Bala şi implicit „Staţiunea Bala" dispun de alimentare cu apă în sistem 

centralizat.

 
Canalizarea - reţea de canalizare există în satele Bala şi lupca, fiind conectată şi 

zona complexului balnear. Sistemul se compune dintr-un colector principal care urmăreşte drumul 

judeţean DJ 671 A ce străbate cele două sate. La capătul colectorului principal de canalizare 

există o pompă care trimite apele menajere într-o staţie de epurare, nouă, amenajată de curând, 

amplasată în aval, pe teritoriul satului lupca. Zona „Staţiunii Bala" beneficiază de sistem de 

canalizare şi o staţie de epurare. 
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Alimentarea cu energie electrică - se face din sistemul energetic naţional, prin 

linia aeriană, LEA de 20 KV, montată pe stâlpi de beton, de la municipiul. Motru, jud. Gorj. 
Din linia aeriană LEA de 20 KV se racordează 16 posturi de transformare , corespunzătoare 

fiecărui sat. 
 
                    Alimentarea cu energie termică - în satul Bala există două centrale termice 

alimentate cu combustibil lichid uşor {CLU), care deservesc, una  zona blocurilor de locuit, cea 

de-a doua deserveşte Complexul balnear, fiind amplasată adiacent acestuia. În celelalte sate 

încălzirea se  face individual, cu centrale proprii sau cu sobe care folosesc lemnul  și cărbunele. 

                 Reţele de gaze naturale - localitatea Bala, ca şi zona din care face parte, nu 
dispune  până în acest moment de alimentare cu gaze naturale. 

Telecomunicaţii - localitatea Bala este racordată la reţeaua naţională de telecomunicaţii, 

serviciul de telefonie fiind asigurat de Telekom România Communications. În comuna Bala 
funcţionează o centrală telefonică, centrală digitală, cu circa 300 posturi instalate, racordate 
prin cabluri aeriene, din care circa 100 de posturi sunt în satul Bala. Localitatea are acoperire 
pentru operatorii de telefonie mobilă GSM (Vodafone,Orange,Digi), ca urmare a facilităţilor 
create de amplasarea de turnuri de comunicaţii şi sunt oferite servicii de cablu TV şi Internet 
(Vodafone). Există în zona de centru rețea Wi-fi gratuită. Localitatea dispune de unitate 
poştală. 

 
Managementul deşeurilor - serviciul de colectare a deşeurilor din staţiune este asigurat 

printr-un serviciu public de salubritate, care le transportă şi le depozitează în prezent la 

groapa de gunoi ecologică de la Drobeta Tr. Severin. În Consiliului Local Bala a fost aprobată  

hotărârea de consiliu local pentru menţinerea curăţeniei pe teritoriul staţiunii Bala. În viitor, 

serviciul de salubritate urmează a fi preluat de către Consiliul Judeţean Mehedinţi în cadrul 

„Sistemului Integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Mehedinţi", un proiect 

cofinanţat de Uniunea Europeană prin POS Mediu. 
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1.4 Cadrul natural al localităţii 

Pentru o viitoare staţiune turistică, cadrul natural al localităţii în care se află aceasta (relief, 

climă, vegetaţie, hidrografie) are un rol hotărâtor în asigurarea condiţiilor necesare tratamentului 

profilactic sau curativ, a odihnei sau repunerii în formă a organismului. Relieful creează, prin formele 

de prezentare, nu numai peisaje atractive, pitoreşti sau un mediu natural plăcut, relieful este suportul 

de bază pe care se dezvoltă o viitoare staţiune, determinând tipul acesteia (staţiuni de munte, de 

deal, de câmpie sau de litoral). Vegetaţia generează de cele mai multe ori efecte benefice asupra 

mediului ambiant, iar climatul local, prin factorii săi meteorologici, poate influenţa pozitiv sau negativ 

starea de sănătate a organismului uman. Reţeaua hidrografică, atunci când este reprezentată prin 

izvoare sau lacuri terapeutice, constituie elemente esenţiale în cura balneară. 

 

 Relieful 
Teritoriul administrativ al comunei Bala, în suprafaţă de 10.111 ha, se desfăşoară în zona 

Podişului Mehedinţi, o unitate de relief ale cărui altitudini medii se situează între  300 - 600 m. 

 Din punct de vedere geologic, Podişul Mehedinţi este parte componentă a Carpaţilor 

Meridionali, având structură, alcătuire şi etape evolutive asemănătoare. Structura geologică (şisturi 

cristaline, calcare mezozoice, formaţiuni sedimentare neogene) şi aspectele legate de tectonica 

locală conferă Podişului Mehedinţi un peisaj aparte, în care „podurile interfluviale", mai îna lte, 

alternează cu văile relativ adânci dar largi, a căror orientare generală este NV- SE. 

Cele mai mari altitudini din cadrul UAT Bala se întâlnesc ·spre extremitatea vestică a acesteia, spre 

graniţa cu comunele lzverna şi Balta, unde, în Vf. Bucovăţul Mic, altitudinea maximă atinge 602 m. 

Cele 15 sate ale comunei sunt dispuse fie răsfirat în zona platourilor mai înalte (Dâlma şi Runcşorul), 

fie adunat, pe micile culoare depresionare formate pe cursurile de ape (Vidimireşti, Rudina, Bala de 

Sus, Bala, Cârşu, Brateşu, Brativoieşti, Molani şi Comăneşti), fie spre          zona de contact cu Dealurile 

Motrului (lupca, Câmpu Mare, Sărdăneşti, Crainici). 

Satul Bala, şi implicit „Staţiunea Bala", se întinde de-a lungul culoarului depresionar al văii 

Râieni, în zona cursului inferior al acestuia, având versanţi asimetrici, pe malul drept al pârâului 

dezvoltându-se o luncă relativ largă, cu un important potenţial agricol pentru localitate 

 

 

 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

Bala-Monografie turistică 

 

 
 
 
Reţeaua hidrografică este reprezentată prin cursuri de apă și izvoare de ape minerale. 
             
             Reţeaua  de  ape curgătoare de  pe  UAT  Bala  este  tributară  râului  Motru,  care îşi adună 

izvoarele din Munţii Mehedinţi şi Vâlcanului (izvorul principal porneşte de sub Vf. Oslea, de               la circa 

1.678 m). De-a lungul satului Bala curge pârâului Râieni, care izvorăşte din zona carstică Băluţa, o 

zonă carstică pitorească, unde se formează Cheile  Băluţei, pe UAT comuna Ponoarele  şi se varsă în 

râul Motru, în aval de satul Câmpu  Mare  (la extremitatea  sud-vestică  a  comunei  Bala). Pârâul Râieni 

are un curs lung, foarte sinuos, primeşte mai mulţi afluenţi în zona cursului superior (Dancu, Valea 

Alunului, Valea Stancului, Valea Mierlii etc);  important  pentru studiul de  faţă este pârâul Chicioara, 

un mic afluent de stânga, din zona staţiunii, în versanţii căruia au fost puse în evidenţă mai multe 

izvoare  minerale cu caracter terapeutic, iar în apropiere , o  acumulare de nămol mineral. 

De-a lungul cursului superior al pârâului Râieni a fost amenajat un drum de exploatare 

forestieră, un drum pitoresc ce poate fi utilizat şi ca traseu de drumeţie montană  sau  de cicloturism. 

               Apele  minerale -  prin vestigiile arheologice descoperite  în  zonă, s-a dovedit că acestea au 

fost cunoscute şi întrebuinţate încă de pe vremea romanilor. 

            Apele minerale, puse în evidenţă prin izvoare naturale pe pârâul Chicioara, de o parte şi alta 

a văii, sunt legate de depozitele sedimentare neogene şi au apărut ca urmare a spălării unor 

minerale cu sulf (gipsuri) de către apele vadoase, infiltrate pe suprafeţele de aflorare a stratelor 

badeniene şi apele de tip zăcământ existente în subsolul zonei. Apele complexului acvifer sunt 

rezultatul amestecului unei componente termale, de adâncime, cu o componentă vadoasă, rece, 

infiltrată în zona de alimentare, suprapusă în mare parte peste zona de aflorare a depozitelor 

sarmaţiene, dezvoltate în vecinătatea faliei Chicioara (spre vest de aceasta). Falia Chicioara a 

constituit calea de acces de minimă rezistenţă hidraulică pentru circulaţia ascendentă a apelor 

minerale cu temperatură ridicată şi a emanaţiilor de hidrogen sulfurat, adică zona de descărcare 

naturală a acviferului din colectorul sarmaţian4 
. 

Din   punct   de   vedere    hidrochimic   apele   rezultate   sunt   oligominerale,   sulfuroase, 

bicarbonatate, sodice, cu mineralizaţie totală de 0,529 - 0,713 g/1 şi au temperaturi de 26 - 32°C. 

Apele minerale au fost deschise ulterior şi prin foraje, în perimetrul Bala, pentru dezvoltarea 

bazei de tratament din Complexul balnear. 

Rezerva geologică omologată a apelor termominerale era în anul 2001 , la acordarea 

licenţei de exploatare, de 1.337 m3 I zi, încadrate la categoriile B (423 m3/zi) şi C1 (914 m3/zi). 
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1.5  Date climatice 

Comuna Bala are, datorită poziţiei geografice, în arealul Podişului Mehedinţi, un climat 
temperat continental, dar cu influenţe submediteraneene, prin urmare localitatea beneficiază de un 

climat de dealuri, blând, cu veri călduroase şi ierni blânde. 

             Temperatura medie anuală se situează în jurul valorii de 9,5°C; media lunii celei mai calde, 

iulie, este de 20°C, iar media lunii celei mai reci, ianuarie, de -2°C. Primele zile cu temperaturi de 

îngheţ pot să apară în a doua jumătate a lunii noiembrie, iar ultimele se înregistrează statistic la 

sfârşitul lunii martie, numărul mediu anual de zile cu îngheţ situându-se în intervalul 110-120 

             Precipitațiile atomosferice însumează valori medii anuale de 800 - 1.000mm, fiind 

influenţate de circulaţia maselor de aer vestice, nord-vestice şi sud-vestice. Perioadele cele mai 

ploioase se înregistrează în intervalul aprilie-mai şi octombrie-noiembrie. Numărul mediu anual 

de zile cu precipitaţii este cuprins între 110 - 120, iar media zilelor cu strat de zăpadă în intervalul 

75 - 90 zile. Prima zi cu ninsoare apare de obicei în prima decadă a lunii decembrie, iar ultima 

se înregistrează de regulă în prima decadă a lunii martie. Grosimea maximă a stratului de 

zăpadă atinge maximum în luna februarie şi depăşeşte frecvent 50 - 60 cm. În ultimii ani, în 

satele situate pe „podurile" Podişului Mehedinţi,cum sunt Runcşorul şi Dâlma, în lunile de iarnă 

s-au înregistrat grosimi ale stratului de zăpadă de circa 80 cm, troienind drumurile şi îngreunând 

accesul, dar care creează peisaje pitoreşti                                                                    
 

 

  Sezonul cald, în perioada mai - septembrie , este prielnic practicării tratamentului balnear, 

drumeţiei montane, mai ales în intervalul august - septembrie, când cantitatea de precipitaţii 

este redusă şi nebulozitatea prezintă valori mai mici. Durata medie de strălucire a soarelui 

însumează anual  circa 1.900  ore. 

Vânturile predominante sunt cele dinspre V, NV, urmate de cele NE, dar cu intensitate 
redusă datorită protecţiei asigurate de dealurile şi masivele montane înconjurătoare . Viteza 

maximă anuală este de 20 m/s. Specifice localităţii Bala sunt brizele, care asigură un microclimat 

reconfortant, indicat  pentru o staţiune turistică. 
Nebulozitatea medie anuală are valoarea de 5,5 zecimi, numărul mediu anual de zile cu cer 

senin este cuprins între 60 - 80, iar numărul mediu anual de zile cu cer acoperit, între 100 - 120. 
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 Flora și fauna 

Relieful, altitudinea, condiţiile climatice şi poziţia în teritoriu influenţează tipul de floră şi 
faună. Există şi o etajare a vegetaţiei pe trepte de altitudine, asociate cu fauna specifică. 

Din analiza prezentată în PUG Bala, structura fondului funciar evidenţiază prezenţa unor 
elemente  care  favorizează  activitatea  balneoclimatică  şi turistică  a  localităţii.  Dintr-un  total 
de 10.051 ha de teren (100 %) cât deţine UAT Bala, 89,19 % reprezintă: 

• 3.486 ha - de  pădure - 34,68 % 

• ,2.884  ha - suprafeţe  ocupate  de   păşuni şi fâneţe - 28,70 % 

• 177 ha- ocupate  de livezi - 1,76% 

• 2.356 ha- teren arabil, ocupat cu culturi agricole -23,44% 
 

Vegetatia forestieră   este predominantă ca procent în UAT Bala, pădurile acoperind circa 
35% din teritoriul administrativ, mai ales de-a lungul văilor. Pe lângă funcţia economică, 
pădurile au o importanţă turistică deosebită, prin peisajele create, prin rolul recreativ pe 
care îl pot dezvolta zonele forestiere, dar au şi un rol important în crearea microclimatului 
local, favorizând prezenţa unui aer curat, ozonificat, lipsit de praf sau alte impurităţi. 
Pădurile creează aerosoli benefici pentru sănătate, mai ales în lunile iunie-septembrie, 
când frunzişul pădurilor este matur, iar activitatea acestor imense generatoare de oxigen 
şi aerosoli este maximă. Predominante în zonă  sunt pădurile de foioase în amestec: 
alcătuite predominant din fag, stejar, gorun, frasin, specii termofile (cerul, gârniţa), iar 
subordonat se întâlnesc teiul, salcâmul, plopul, mesteacănul; mai rar cresc pinul negru şi 
arbuşti termofili -liliac, cărpiniţă, mojdrean. 
Păşunile şi fâneţele reprezintă circa 30% din suprafaţa UAT Bala, având rol peisagistic, 

iar livezile şi culturile agricole contribuie la tabloul pitoresc al zonei de luncă şi al dealurilor 
adiacente. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                  Satul Rudina (Sursa imaginii: http://rudina .info/ ) 

http://rudina/
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În zona staţiunii turistice au fost plantate pâlcuri de conifere (brad, tuia) sau merişor, ca specii 

ornamentale. Se remarcă în parcul din faţa complexului balnear ronduri de trandafiri, arbuşti 

ornamentali şi alte specii floristice, oferind turiştilor condiţii bune de odihnă şi relaxare. 
 

 

Fauna reprezintă una dintre bogăţiile naturale ale zonei. Extinderea relativ  mare  a pădurilor 
constituie un mediu prielnic pentru dezvoltarea unei faune variate şi bogate, importantă atât din punct 
de vedere cinegetic cât şi al constituirii biodiversităţii. Zestrea faunistică a Podişului Mehedinţi este 
reprezentată de: căprior, mistreţ, vulpe, iepure, pisica sălbatică, jder de copac, veveriţa și 
numeroase specii de păsări. 

 

 Natura protejată 

Pe teritoriul administrativ al comunei Bala au fost instituite, prin diverse acte normative, arii 
protejate, care conservă elemente ale cadrului natural cu valoare deosebită (a se vedea Anexa nr. 
6). Peste 95 % din teritoriul administrativ al comunei este inclus în aria de protecţie a acestor zone 
protejate de interes naţional şi comunitar. 

                    Prin HG nr. 2151 din 2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi 
zone, a fost declarată ca arie protejată de interes naţional  Parcul Natural Geoparcul Platoul 
Mehedinţi, în suprafaţă totală de 106.000 ha, care include peste 95% din UAT Bala. 
                    Prin Ordinul nr. 1964/2007 a fost instituit regimul de arie naturală protejată a Siturilor de 
Importanţă Comunitară de pe teritoriul României, un instrument al Uniunii Europene pentru protecţia şi 
conservarea unor habitate şi a unor specii de floră şi faună în ţările membre, ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene NATURA 2000. Pe Lista siturilor incluse în reţeaua Natura 2000 a fost 
inclus şi situl ROSC/0198 Platoul Mehedinţi, în suprafaţă de 53.594 ha, aflat pe teritoriul a trei judeţe: 
2 localităţi din judeţul Caraş-Severin, o localitate din judeţul Gorj şi 12 din judeţul  Mehedinţi,  inclusiv  
comuna  Bala  (cu  3% din suprafaţă  UAT). Situl protejează  elemente naturale cu valoare deosebită 
sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, geologic, hidrologic, speologic. 
                 Existenţa unor arii cu regim de protecţie sau a unor monumente ale naturii, pe teritoriul 
comunei Bala, impune obligativitatea respectării regimului ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în conformitate cu O.U.G. nr. 236/2000, aprobată şi 
modificată prin Legea 462/2001 - cu toate modificările ulterioare (OM 1198/2005, Legea 345/2006 şi 
O.U.G. 57/2007). Prin urmare, dezvoltarea turismului de sănătate în staţiune trebuie să aibă la bază 
principiile dezvoltării durabile, un lucru de altfel benefic pentru menţinerea calităţii factorilor naturali 
terapeutici şi a factorilor de mediu din zonă. 
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1.6   Date  socio-economice 
Populaţia 

Din informaţiile furnizate de Institutul Naţional de Statistică se observă faptul că în anul 2019 

populaţia comunei Bala însuma un total de 3.616 locuitori, din care 1872 locuitori de sex masculin şi 

1744 locuitori de sex feminin. 

 

 

 

 
Evoluţia populaţiei comunei Bala în perioada 2016- 2019 

 
 

 
 
 
 

Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Naţional  de Statistică 

Graficul nr. 1 

 
 

Referitor la   evoluţia demografică a locuitorilor din Bala, din graficul de mai  sus reiese faptul 

că populaţia comunei a înregistrat un trend descendent începând cu anul 2016 , tendinţă care a 

continuat de la un an  la altul, până în prezent . Scăderea demografică din comuna Bala se 

corelează cu cea înregistrată la nivelul judeţului Mehedinţi, unde s-a consemnat, de asemenea, 

o evoluţie descendentă în   aceeaşi   perioadă    luată   spre analiză. 
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Populația comunei Bala ,pe grupe de vârstă și sexe anii 2016-2019 
 

Tabelul nr. 1.1 
 
 

 
                            Sursa datelor: baza de date TEMPO a Institutului Naţional de Statistică, date  prelucrate 

 

                În anul 2019 (dar şi în ceilalţi 3 ani analizaţi) ponderea cea mai ridicată din totalul populaţiei 
comunei Bala a fost deţinută de grupa de vârstă 20 - 64 de ani (aproximativ 59,5% din total), 

procent care evidenţiază faptul că în localitate există suficiente persoane tinere şi adulte care alcătuiesc 

resursa umană necesară desfăşurării şi dezvoltării activităţilor economice şi implicit cele turistice. 

Celelalte categorii de vârstă înregistrează procente mai mici, de 18,4% (intervalul  de vârstă 0-19 ani) 

şi 22,1% (grupa de peste 64 de ani). Această repartiţie pe vârste arată o populaţie cu tendinţe de 

îmbătrânire (grupa de 0-19 ani are o pondere de sub 30 %). 

 

Din perspectiva distribuţiei locuitorilor pe sexe, se remarcă predominarea persoanelor de sex 

masculin, fapt mai rar întâlnit la nivel naţional. Majoritatea locuitorilor comunei sunt de etnie română 

(aproximativ 95%). Pentru 5% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de 

vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,73%). Pentru 4,11% din populație, nu 

este cunoscută apartenența confesională. 

Grupe de 
vârstă 
 

  Anii   
 2016 2017 2018 2019 

Total  
General 
 

Total,din care 3774 3713 3650 3616 

Masculin 1952 1924 1893 1872 

Feminin 1822 1789 1757 1744 

0-19 ani 
 
 

Total, din care 669 648 612 579 

Masculin 359 347 328 309 

Feminin 310 301 284 270 

20-64 ani 
 
 

Total,din care 2272 2253 2243 2153 

Masculin 1235 1277 1218 1219 

Feminin 1037 976 1025 934 

Peste 64 ani 
 
 

Total, din care 833 812 795 884 
Masculin 358 300 347 344 

Feminin 475 512 448 540 
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 Forţa de muncă 

După cum s-a prezentat în analiza de mai sus, aproximativ 60% din populaţia comunei Bala 

este reprezentată de grupa de vârstă 20-64 ani, ceea ce demonstrează existenţa unei resurse 

semnificative de forţă de muncă. 
Tabelul nr. 1.2 

Evoluția numărului de salariații în comuna Bala , în perioada 2016 - 2020 
 

 
Sursa: baza de date TEMPO a lnstitutului  Naţional de Statistică 
 

            Din datele publicate de Institutul Naţional de Statistică și datele colectate de la Primăria 

Bala, pentru intervalul 2016 - 2020, se remarcă faptul că numărul persoanelor salariate este în 

creștere.  

Tabelul nr. 1.3 

Evoluţia numărului şomerilor din comuna Bala, în anul 2020 
 

Nr. 
Șomeri/Luna 

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

Total,din 
care 

120 114 120 110 108 119 129 126 

Masculin 72 70 74 65 66 72 75 77 

Feminin 48 44 46 45 42 47 54 49 

 
Sursa: baza de date TEMPO a Institutului Naţional de Statistică 
 
 

 

         Cu privire la numărul persoanelor fără loc de muncă din comuna Bala, din informaţiile 

primite de la Institutul Naţional de Statistică, se observă o evoluţie destul de oscilantă de-a 

lungul anului 2020 . O creştere a numărului de şomeri s-a consemnat în perioada iunie - 

august 2020. De asemenea, se remarcă o pondere mai ridicată a şomerilor în rândul 

populaţiei masculine, comparativ cu cea  feminină.

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr 157 174 178 195 220 
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Economia 

În ceea ce priveşte numărul de angajaţi din comuna Bala, pe sectoare economice, în 

prezent, conform datelor primite de la Primărie, situaţia acestora se prezintă astfel: 

• în turism lucrează cei mai mulţi angajaţi, respectiv 52 de persoane; 

• în comerţ: aproximativ 50 persoane; 

• la administraţia publică locală: 40 de persoane; 

• în şcoli: 44 de persoane; 

• la CEC: 2 persoane; 

• la unitatea poştală: 5 persoane; 

• la Dispensarul uman: 3 persoane; 

• la Dispensarul veterinar: 3 persoane; 

• la Ocolul Silvic: 3 persoane; 

• la domeniul farmaceutic: 3 persoane; 

• la brutărie: 15 persoane, 
 

În total 220 angajaţi permanenţi, dintre care, cel mai mare număr de angajaţi sunt în domeniul 

TURISM. Potrivit bazei de date a Autorităţii Naţionale pentru Turism, în comuna Bala funcţionează,  

în  luna  ianuarie  a  anului  curent, cinci  operatori  economici,  care  deţin structuri de primire turistică 

cu funcţiuni de cazare clasificate: o societate pe acţiuni şi o societate cu răspundere limitată, doua 

întreprinderi individuale și o persoana fizică autorizată, conform tabelului de mai jos. 

Operatorii  economici  care deţin  unităţi  de  cazare clasificate în comuna Bala -anul  2020 
 
Tabelul nr. 1.4 

 
 

Nr
. 
crt
. 

Operatorul economic Denumirea unităţii de 
cazare detinute Tip 

operator 
Numărul de 
ordine în 
Registrul 
Comertului 

1. S.C. TBRCM - Sucursala Bala Hotel Ceres SA J12/619/2011 
2. SC VIITORUL CRAINICI SRL Vila „La Haiduc" SRL J25/205/2013

 
 

3. IOVESCU-ȘOTEA C. MIHAI Pensiunea”BALA BĂI” II F25/372/2016 

4. GRĂDINARU ANY-RAMONA Pensiunea “CASA 
GRĂDINARILOR” 

PFA F25/634/2012 

5. IONESCU C. LUCIAN 
AGROPENSIUNE 

Pensiunea ‘La Tei” II F25/215/2014 

 

Sursa: baza de date a Autorităţii  Naţionale pentru Turism 
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1.7. Probleme de mediu şi factori de risc natural 

Conform datelor preluate din PUG Comuna Bala 2006, şi cele furnizate de Primăria 

Comunei Bala, rezultă că pe teritoriul administrativ al localităţii nu funcţionează obiective 

economice care ar putea produce alterarea factorilor naturali de mediu (apă, aer, sol). 

Activităţile de bază care se desfăşoară în localitate sunt: turismul, comerţul şi agricultura de 

subzistenţă (culturi agricole - grâu, porumb, floarea soarelui, cartofi, legume şi creşterea 

animalelor). Comuna furnizează produse agro-alimentare oraşelor din judeţ. 

 

Serviciile, o componentă importantă a economiei locale, sunt profilate pe comerţ, o fabrică 

de pâine în satul Bala şi moara din satul Crainici. Turismul deţine ponderea în ceea ce priveşte 

numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, dar este o activitate fără impact asupra mediului. 

 

Transportul rutier este redus, în staţiune circulă doar microbuzele de linie care fac legătura 

cu reşedinţa de judeţ , municipiul Drobeta Tr. Severin şi autoturismele cu care sosesc turiştii la 

tratament. Balneoterapia şi turismul organizat, ca activităţi de dezvoltare durabilă, constituie un 

garant al protejării şi conservării medului înconjurător. 

                În satele Bala, Bala de Sus şi Iupca, situate în împrejurimile staţiunii balneoclimatice, 

beneficiază de alimentare cu apă, canalizare în sistem centralizat şi staţie de epurare. Deşeurile 

menajere sunt colectate şi transportate la groapa ecologică de la Drobeta Tr. Severin, serviciul de 

salubrizare fiind contractat cu o firmă specializată în acest sens. 

Aşadar, în zona staţiunii Bala nu se desfăşoară activităţi cu impact negativ asupra mediului 

înconjurător şi nu există factori de risc antropic poluanţi, un argument important în dezvoltarea 

turismului de sănătate şi în susţinerea atestării staţiunii turistice. 

În categoria riscurilor naturale se încadrează inundaţiile produse de-a lungul unor pâraie, 

evenimente care se pot înregistra doar în urma ploilor torenţiale, în sezoanele ploioase (aprilie - 

mai, octombrie - noiembrie) sau când se produce topirea bruscă a zăpezii, fenomene înregistrate 

cu precădere în satele Bala, Câmpu Mare şi Comăneşti. Riscuri de alunecări de teren sunt 

inventariate în satele: Rudina - pe versantul estic al Dealului Mortescului, satul Cârşu – versantul 

drept al Văii Cârşu, satul Brateşu - versantul drept şi stâng al Văii Limpedea şi pe drumul judeţean 

DJ 670, Baia de Aramă - Bala - Floreşti, în sectorul satului Comăneşti (aparţinător comunei Bala). 

             În  ceea ce  priveşte  riscul seismic ,teritoriul administrativ  al comunei  Bala se 

încadrează   în zona cu intensitatea MSK 6, cu o perioada de revenire de 50 ani (conform SR 

11100 - 1:93 Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României), aşadar o zonă fără riscuri 
majore pentru construcţii, aşa cum reiese din harta zonării seismice a României ( Fig. nr. 1).
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Figura nr. 1 

 
 

 

 

Din 2013 a intrat în vigoare Codul de proiectare P100-1/2013, prin care  este evaluat 

hazardul seismic pentru proiectare, situaţia la nivelul comunei Bala prezentându-se astfel: 

 
valoarea de vârf a acceleratiei terenului pentru proiectare a9 pentru cutremure, 

determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţa (IMR) de 225 ani, are pentru comuna 

Bala, valoarea a9 = O, 15 g - Fig. nr.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
Conform SR 11100 - 1:93 Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României 
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Figura nr. 2 
 

._ raportat  la   Perioada   de   colt.   Te,  localitatea  se  situează  în  zona   Te  =   O,1s,  

care încadrează  teritoriul, din punct de vedere al riscului seismic, într-un areal cu riscuri reduse (Fig. 
nr. 3): 

 

 

Figura nr. 3 
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CAPITOLUL 2 
 

ANALIZA FACTORILOR  NATURALI  TERAPEUTICI 
 

Din categoria factorilor naturali terapeutici, care se întâlnesc în „Staţiunea Bala", fac parte 
apele minerale, nămolul mineral şi elementele climatice, topo-climati ce, bioclimatice ale zonei. 

 
 

 2.1 Apele minerale şi calităţile lor terapeutice 
 

 Prezentarea zăcământului hidromineral 
 

Apele termominerale de la Bala au fost descoperite şi utilizate în cură balneară, prin amenajări 

rudimentare, încă de pe vremea romanilor, fapt atestat prin descoperirile arheologice din zonă. 

Studiile geologice şi geofizice realizate în zonă au stabilit modul de formare a zăcământului 

de apă minerală. Suportul geologic care a contribuit la acumularea în orizontul acvifer al apelor 

minerale s-au dovedit a fi depozitele sarmaţiene (conglomerate), cu un grad de porozitate mare, 

dispuse transgresiv peste fundamentul cristalin şi acoperite de un orizont de marne ponţiene 

impermeabile, care au constituit un acoperiş impermeabil al  formaţiunii  sarmaţiene.  Originea apelor 

minerale din Sarmaţian este rezultatul unui amestec între o componentă de adâncime, cu caracter 

termal (apă de zăcământ), cu o componentă de suprafaţă, o apă vadoasă (meteorică), infiltrată în 

zona de aflorare a unui orizont de pietrişuri, permeabile, atribuite tot vârstei sarmaţiene. Sursa 

termalităţii apelor de adâncime este pusă de specialişti pe seama existenţei unei anomalii geotermale 

în zonă (,,Anomalia geotermală Băile Herculane - Bâlteni"). Pentru  circulaţia ascendentă a apelor 

minerale cu temperatură ridicată, calea de acces a constituit-o  Falia Chicioara, o zonă de minimă 

rezistenţă hidraulică, pusă în evidenţă pe valea pârâului cu acelaşi                 nume. În zona conglomeratelor 

şi pietrişurilor sarmaţiene, cele două tipuri de ape se amestecă, formând un complex acvifer 

termomineral, care apar la zi prin emergenţe naturale, însoţite de emanaţii  de  H2S,  sau  aduse  la  

zi  prin foraje.  Prin amestecul  apelor  termominerale  cu marnele ponţiene şi  resturile  vegetale,  

într-o  zonă  de descărcare,  a rezultat  o zonă  mlăştinoasă,  cu un nămol mineral, cu caracter 

terapeutic. 

Zăcământul hidromineral a fost pus în evidenţă iniţial prin câteva izvoare, în versanţii Văii 

Chicioara  ș i  apoi prin foraje de cercetare şi de exploatare. Din punct de vedere hidrochimic 

apele 
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rezultate sunt oligominerale, sulfuroase, bicarbonatate, sodice, cu mineralizaţie totală de 0,529 - 

0,713 g/l şi temperaturi de 26 - 32°C . 

Sursele hidrominerale de la Bala au constituit obiect de studiu pentru numeroşi 

geologi şi medici balneologi care au contribuit la conturarea şi cunoaşterea zăcământului şi 

la punerea în valoare a calităţii lor terapeutice. 

Situaţia surselor hidrominerale din comuna Bala, pentru anul 1986,  la  data  omologării 

rezervelor  geologice, este prezentată în  tabelul  următor.  ( Tabelul nr. 2.1). 

 
Situaţia surselor minerale din localitatea Bala (anul 2000)8 

Tabelul nr. 2.1 

 

Nr. 
crt
 

Sursa Localizare Adâncime 
(m) 

Debite 
(l/s) 

 
Tipul apei 

  
Mod de utilizare 

 

1 

 

Izvorul nr. 1 

 
în malul 
V. Chicioara 

 
- 

 
 

0,04 
l/s 

apă slab sulfuroasă, 
oligominerală,temp. 
29°C, mineralizare totală 
190,54 mg/I 

 
captat în bazinul 
vechiu lui ştrand 

 

2 
 
I 

 

Izvorul nr. 2 

 
în malul 
V. Chicioara 

 
- 

 

0,6 
l/s 

apă sulfuroasă , 
oligominerală, temp. 
26,5°C, mineralizare 
totală 190,54 mg/I 

  
captat în bazinul 
vechiului ştrand 

 
 

3 

 

Izvorul nr. 3 
(,,de ochi") 

 

în malul 
V. Chicioara 

 

- 

 
 

0,15 
l/s 

apă sulfuroasă, 
oligominerală, hipotonă, 
temp. 13°C, mineralizare 
totală 683,0 mg/I, din 
care H2S=5,4 mg/I 

 
curge liber, captat 
rudimentar în 
buvetă 

4 Izvoarele 4-7 în malurile 
Văii Sudoame 

 
- 

 
- idem, temperatura între 

18 - 25 °C 
curg liber, 
necaptate 

 
 

5 

 
 

Forajul F1bis 
IBF (1967) 

pe valea 
Chicioara, în· 
apropierea 
izvorului nr. 1, 
lângă fosta 
piscină 

 
 
 

147 

 
 
 

1 
l/s 

apă sulfuroasă, 
oligominerală, temp. 
+25°C, mineralizare 
totală 556,6 mg/I, din 
care H2S=10,3 mg/I 

 
 
sonda debitează 
liber spre zona 
mlăştinoasă 

 
 

6 

 

Forajul F1 IM Motru 
(1957) 

la circa 100 m 
SE de F1 bis IBF, 
în curtea unui 
localnic 

 
 

138 

 
 

6 l/s 

apă sulfuroasă, 
oligominerală, temp. 
30,4°C, mineralizare 
totală 517,5 mg/I, din 
care H2S=î 6,7 mg/I 

în exploatare 
pentru cură 
internă, amenajată 
cu buvetă pentru 
băut 

 
 

7 

 
 

Forajul F2 IMFBRM 
(1982) 

 
lângă 
Complexul 
Ceres (în curtea 
unui localnic) 

 
 
 

307,50 

 
 
 

6 l/s 

apă sulfuroasă, 
bicarbonatată, sodică, 
slab clorurată, hipotonă, 
temp.30°C, mineralizare 
totală 685,4 mg/I, din 
care H2S=25,1 mg/I 

în exploatare, 
alimentează  baza 
de t ratament a 
Hotelului Ceres (va 
fi înlocuită cu F2 
Bala) 

 
 

9 

 
 
Forajul F2 IM 
Motru (1981) 

 
lângă ştrand, la 
circa 7 m  
lateral de 
drumul de 
acces 

 
 

40 

 
 

2 l/s 

apă sulfuroasă , 
bicarbonatată,sodică, 
slab clorurată, temp. 
+31°C, mineralizare 
totală 509,3 mg/l, din 
care H2S=11,8 mg/I 

coloană de sondă 
cu debit ştrangulat, 
alimentează 
bazinele în aer 
liber (ştrandul) 

 
 

8 
Sursa: - SC MINACVA SRL - Studiu  de fezabilitate privind  exploatarea,  valorificarea şi protecţia  rezervelor de ape 

termominerale şi de nămol mineral  terapeutic din zona Bala, judeţul  Mehedinţi, 2000 
- Buletine de analiză realizate de INRMFB, anul 2000 
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Consumul normat al bazei de tratament + agrement, la nivelul anului 1989, era de 1.565 m3/zi  

consum  mediu şi  1.580 m3/zi  pentru luna de vârf , reprezentând  circa  1/3 din debitul   total, 

nivelul de solicitare al zăcământului fiind redus. 

În satul Crainici, vis-a-vis de şcoală, la circa 150 m de ramificaţia cu DJ 670, a fost executat 

un foraj de către IFLGS (în prezent  FORADEX),  care a interceptat  un orizont  acvifer  productiv, cu 

apă sulfuroasă, iodurată, clorurată, sadică, hipotermală, cu un debit de circa 3 l/s (259,2 m3/zi). Din 

punct  de  vedere  chimic  apele  sunt  asemănătoare  cu cele de  la Bala şi  au aproximativ  aceleaşi 

indicaţii terapeutice . Potenţialul de valorificare prin turism balnear al acestei surse este deosebit de 

mare. 

Licenţa de concesiune în vederea exploatării surselor terapeutice din perimetrul Bala 

aparţine TBRCM SA, Sucursala Bala şi a fost eliberată de Agenţia Naţională de Resurse Minerale, 

cu nr. 2.421/14.05 .2001 (a se vedea Anexa nr. 2). Rezervele geologice înregistrate, la 1 ianuarie 

2000, prin Încheierea nr. 297/2000/28.03.2001, pentru resurse de apă termominerală în scop 

terapeutic şi nămol terapeutic din zăcământul Bala, au fost următoarele: 

APĂ TERMOMINERALĂ: 
a. conform clasificării rezervelor geologice, în vigoare la data apariţiei Legii minelor, 

nr. 61/1998: 

Rezerve geologice evaluate (Categoriile B + C1) = 1.296,5 m3/zi 
 

Pe baza condiţiilor industriale, rezervele geologice se înregistrează clasif icate în grupele: 

Rezerve geologice de bilanţ (mc/zi): 

q    Categorie B = 454,3 m3/zi 
q   Categoria C1  =    1,2 m3/zi Total 
Categoriile B + C1 = 455,5 m3/zi 

rezerve geologice În afară de bilanţ (mc/zi): 

q  Categoria C1   = 841 m3/zi 
 

b. conform clasificării din Instrucţiunea tehnică nr. 146-01/12,11.1998 : 
 

Rezerve dovedite 
Rezerve probabile 
Rezerve dinamice indicate 

=  454,3 m3/zi 
= 1,2  m 3/zi 
=  841,0  m 3/zi

NĂMOL TERAPEUTIC 
a. conform clasificării rezervelor geologice, în vigoare la data apariţiei Legii minelor, 

nr. 61/1998: 

Rezerve geologice evaluate (mii /m3
 

 

                                 Categoria  B = 11,42 mii  m3



 
 

 
 

Bala-Monografie turistică 

 

 
 

 
Pe baza condiţiilor industriale, rezervele geologice se înregistrează clasificate în grupele: 

Rezerve geologice de bilanţ (mc/zi): 

Categoria B = 11,42 mii m3
 

 
b. conform clasificării internaţionale a resurselor minerale şi rezervelor: 

măsurate (331) =  11,42 mii  m3
 

Pe baza concluziilor Studiului de fezabilitate şi ale Planului de dezvoltare, s-au înregistrat: 
Rezerve dovedite (111) =  7,12  mii m3

 

Rezerve probabile  (331)   =  4,30 mii m3
 

 
 Situaţia actuală 

În perioada 2014 - 2016, deţinătorul Licenţei de exploatare (SC TBRCM SA Sucursala 

Bala) a realizat lucrări de înlocuire a forajului care alimenta baza de tratament - F2 IMFBRM, atât 

din necesitatea creşterii debitului de apă minerală (forajul vechi fiind degradat tehnic, cu coloane 

de extracţie corodate) , dar şi din cauza unor probleme legate de amplasarea acestuia pe terenul 

privat al unui localnic , din  vecinătatea  Complexului balnear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forajul F2 Bala 
 

Noul foraj hidrogeologie - F2 Bala, executat, în anul 2014, în curtea Complexului balnear 
(în partea de NV), numit şi de rezervă - de înlocuire a F2 IMFBRM, a fost proiectat a avea talpa 
forajului la 300 m adâncime, dar la metrul -183 s-a produs erupţia liberă a sondei, cu un  debit 

artezian de 60 l/s, măsurat de INRMFB în perioada de monitorizare. S-a întocmit documentaţia 

pentru instituirea noilor perimetre de protecţie hidrogeologică şi sanitară.În jurul forajului F2 Bala a 

fost amenajat un gard de plasă de sârmă pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară. 

: 
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În prezent, sursele utilizate în cura balneară sunt următoarele: 
 

• forajul F2 IM Motru şi F1 bis IBF - pentru alimentarea piscinelor exterioare (doua bazine) 

• forajul F1 IM Motru - pentru alimentarea celor patru bazine neacoperite din interiorul 
Băii  de nămol 

• forajul F1 bis IBF şi  - este utilizat şi pentru cură internă (crenoterap ie) 
• forajul F2 IMFBRM - alimentează în prezent Baza de tratament  

• F2 Bala- alimentează baza de tratament,cele patru bazine neacoperite din interiorul Băii  de 
nămol si piscinele exterioare(doua bazine) 

Analizele de laborator, realizate în perioada de monitorizare a forajului executat (2015), 

confirmă caracterul hidrochimic asemănător cu apa forajului F2 IMFBRM, adică o apă sulfuroasă, 

oligominera/ă, hipotermală, cu o temperatură de +31 °C şi o mineralizare totală de 0,589 g/l, din care 

H2S reprezintă    12,2 mg/I. 
Caracteristică  apelor  minerale de  la Bala este  mineralizarea redusă  (ape oligominerale), 

prezenţa H2S, care le conferă caracterul sulfuros, cu conţinuturi situate între 10,3 - 13,5 mg/I şi un 
pH bazic (situat între 7,4 - 8,15). 

Analizele fizico-chimice şi farmacologice au fost puse la dispoziţie de către deţinătorul licenţei 

de exploatare şi sunt prezentate în Anexa nr. 3. 

 
 Calităţile terapeutice ale apelor minerale9 

Pe baza studiilor medicale de specialitate şi a analizelor realizate de către Institutul Naţional 

de Recuperarea, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, s-au stabilit tipul de cură şi afecţiunile care 

pot fi tratate prin utilizarea apelor minerale de la Bala, şi anume: 

în cură externă: 
• afecţiuni reumatismale cronice degenerative 
• afecţiuni reumatismale inflamatorii cronice stabilizate biologic 
• afecţiuni reumatismale cronice abarticulare 
• afecţiuni posttraumatice ale aparatului locomotor 
• afecţiuni neurologice cronice periferice 
• afecţiuni ginecologice cronice 

în cură internă (crenoterapie): 
• afecţiuni gastro-intestinale 
• afecţiuni ale ficatului şi căilor biliare 
• afecţiuni renale 
• afecţiuni metabolice 

terapie cu aerosoli, recomandată în: 
• sinuzite, rinite, rinofaringite 
• bronşite cronice, sindrom astmatiform. 

 
 
 
 

 

9 
- Buletine de analiză - Indicaţii terapeutice, întocmite de /NRMFB, anul 2015 
- SC TBRCM SA Sucursala Bala. 2015 
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             În  scop  profilactic apele   minerale  de  la   Bala  sunt   recomandate   pentru: personane 

sănătoase sau aparent sănătoase, cu factori predispozanţi pentru îmbolnăvire, constituţional sau din 

mediul extern; deficienţe constituţionale , cu localizare la nivelul aparatului locomotor ; hiperlaxitate 

şi instabilitate capsulo-ligamentară şi muscolo-articulară; activităţi în poziţii vicioase, activitate cu 

unelte generatoare de vibraţii, trepidaţii, cu unelte pneumatice; tulburări neurovegetative circulatorii 

la extremităţi; tulburări funcţionale genitale la femei, pe  fond hiperreactiv; stări prepubertate la copii, 

pe fond temperamental hiperreactiv. 

 

 Perimetrul de protecţie a apelor minerale 

Conform  legii -  Legea  nr.  85 -  Legea  minelor, actualizată, ,,resursele minerale  situate pe 

teritoriul şi În subsolul  ţării şi al platoului  continental  În zona  economică  a României  din  Marea 

Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor  din  convenţiile 

internaţionale la care  România  este parte,  fac  obiectul  exclusiv al proprietăţii publice  şi aparţin 

statului romârl' . Pentru a putea fi exploatate apele minerale, este nevoie de obţinerea unei licenţe 

de exploatare ( concesionarea/darea în administrare a activităţilor miniere de explorare/exploatare) 

şi a unui titular de licentă (orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua 

activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis de exploatare). 

În cazul apelor minerale de la Bala, titularul licenței de exploatare este SC TBRCM 
SA  - Sucursala Bala. În  obligaţiile  titularului  de  licenţă  intră  şi  realizarea  periodică de   
studii hidrogeologice şi analize fizico-chimice şi farmacodinamice asupra resurselor,  

instituirea şi delimitarea pe teren şi pe planuri topografice a perimetrelor de protecţie 

hidrogeologică şi sanitare, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii surselor de apă 
şi, respectiv, a lacurilor şi a nămolurilor terapeutice. 

Conform  HG  930/2005,  pentru aprobarea  Normelor  speciale  privind caracterul şi mărimea 

zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, ,,Perimetrul de protectie hidroqeoloqică  cuprinde 

arealul dintre  domeniile  de alimentare  şi de descărcare  la suprafaţă şi/sau În  subteran a apelor 

subterane prin emergenţe naturale (izvoare), drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia faţă 

de substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile şi regenerarea debitului prelevat prin 

lucrările de captare". Perimetrul de protecţie hidrogeologică a zăcământului de apă minerală şi a 

acumulării de nămol terapeutic a fost instituit pe baza studiilor de specialitate şi aprobat de Agenţia 

Naţională de Resurse Minerale (ANMR), cu Avizul nr. 5/10.07.2002. 

Conform aceluiaşi act normativ, Zona de protectie sanitară  este: 
• cu  regim  sever, cuprinde terenul  din jurul  tuturor  surselor hidrominerale, unde  este 

interzisă   orice  amplasare  de  folosinţă  sau  activitate  care  ar   putea   conduce la 

contaminarea sau impurificarea surselor de apă; 
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• cu regim  de restricţie,  cuprinde teritoriul  din jurul  zonei  de protecţie  sanitară cu regim sever, 

astfel delimitat încât, prin aplicarea de măsuri de protecţie, în f uncţie de condiţiile locale, să se 

elimine pericolul de alterare a calităţii apei. 

Limitele zonei de protecţie sanitară se marchează de către deţinătorul captărilor, în conformitate cu 

HG 930/2005, prin borne sau semne vizibile, cu menţiunea: ,,zonă de protecţie sanitară". Documentaţiile 

de urbanism elaborate şi aprobate potrivit legii vor cuprinde obligatoriu planuri de situaţie cu marcarea 

zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică. Regulamentele de urbanism 

aferente acestor documentaţii vor include norme şi reglementări privind protecţia sanitară şi hidrogeologică 

a zăcămintelor de ape minerale şi a captărilor acestora, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, în vederea 

atingerii scopurilor specifice de consemnare. 

Deoarece  forajul  F2      IMFBRM  a  fost  înlocuit  cu  F2     Bala,  documentaţia  de  instituire   a 
perimetrelor de protecţie asupra zăcământului de apă termominerală şi nămol terapeutic a fost refăcută de 

către titularul licenţei de exploatare, SC TBRCM SA - Sucursala Bala, urmând a se obţine şi avizul ANMR. 

Perimetrele de protecţie hidrogeologice şi sanitare refăcute au fost instituite pe planuri topografice şi pe teren 

(a se vedea Planşele nr.  1,2,3) 
 
 

Delimitarea pe  teren a zonelor de protecţie sanitară 
 

 
Sursa F2 Bala 
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2.1 Nămolul mineral şi calităţile terapeutice 
 
Prezentarea zăcământului 
 
             Acumularea de nămol mineral din zona Bala se află la circa 200 m distanţă, în linie dreaptă, 

spre NV, de Complexul hotelier Ceres (la 250 m pe drumul public de acces - DC 44). Genetic, 

acumularea de nămol este pusă pe seama zăcământului de apă termominerală Bala, a condiţiilor 

fizico-chimice şi geografice ale zonei, toate contribuind în procesul de peloidogeneză. 

              Pe cursul inferior al pârâului Chicioara, în aval de izvoarele 1 - 7 din malurile văii, se află o 

zonă mlăştinoasă, cu aspect de turbărie, acoperită de vegetaţie specifică (specii de trestie, pipirig, 

muşchi, tufe de arin, plante helofite, floră plutitoare ş.a.), iar în ochiurile de apă se găseşte fito şi zoo 

plancton şi microfaună. Prezenţa faliei Chicioara, de-a lungul căreia apar la zi izvoare 

termominerale , geomorfologia zonei, structura fundamentu lui, curgerea permanentă a apei 

termominerale din cele şapte izvoare şi din forajul F1bis IBF, care a contribuit la înmuierea 

sedimentelor marnoase, au condus la formarea zonei mlăştinoase şi acumularea în timp geologic a 

nămolului terapeutic. La formarea nămolului participă, într-o primă etapă, materialul organic , 

vegetal, zooplanctonul, fitoplanctonul şi o importantă componentă bacteriană, formându-se în 

această etapă nămolul negru-cafeniu. În etapa următoare, factorii fizico-chimici ai mediului 

(aluviunile argiloase, apa termominerală, pH-ul apei, temperatura, presiunea sedimentelor, absenţa 

oxigenului etc) definitivează formarea nămolului negru, onctuos . 

Cercetările efectuate asupra zăcământului de nămol, prin carotaje (30 carotaje), de către 
INRBFM, în anul 2000, au pus în evidenţă următoarea succesiune litologică: 

"""""""7 0,10 - 0,20 m - un nămol în formare,  negru-cafeniu, curgător, cu numeroase resturi 

vegetale, în diferite stadii de transformare, cu miros pregnant de H2S; 

"""""""7 0,30 -  1,50  m - un strat de nămol argilos , uneori fin nisipos în  anumite intervale (de 

până la 20 cm grosime) sau cenuşiu-vineţiu (cafeniu), cu impregnaţii de culoare neagră, 

onctuos, cu slab miros de H2S; 

"""""""7 sub  1,50  m - argilă plastică cenuşie, cenuşiu-vineţie, uneori  nisipoasă,  care se 
întâlneşte şi în forajele din vecinătate, până la adâncimea de 10 - 17 m, o argilă marnoasă 

nisipoasă, de vârstă ponţiană. 

 
Pentru obţinerea dreptului de exploatare a nămolului terapeutic, beneficiarul, SC TBRCM SA 

Sucursala Bala, a obţinut Licenţa de exploatare nr. 2421/14.05.2001 , eliberată de Agenţia Naţională 

de Resurse Minerale (ANRM). 

Evaluarea rezervelor de nămol s-a făcut prin studii geologice specifice, fiind avizate de 

ANRM, ca Rezerve geologice de bilanţ, 11,42 mii mc, încadrate la categoria B (conform clasificării 

internaţionale a resurselor minerale şi rezervelor: rezerve măsurate: 11,42 mii mc). 
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 Analizele fizico-chimice efectuate, în anul 2013, de către INRMFB, au arătat că nămolul 

mineral conţine: 

• apă: 51,812 % 

• substanţe volatile: 4,268 % 

• substanţe minerale: 38,920 %. 

Componentele minerale solubile ale nămolului de la Bala şi analiza microbiologică, 

prezentate în Buletinul de analiză (a se vedea Anexa  nr. 3), evidenţiază un nămol mineral bogat   

În componente organice (3,35 %), cu soluţie apoasă slab mineralizată, conţinut de H2S, un pH de 7,5 

şi corespunzător din punct de vedere microbiologic. 

 
 
 
Indicaţiile terapeutice 

Nămolul mineral prezintă interes terapeutic deosebit şi este indicat  pentru cură  externă, fiind 

recomandat în tratamentul următoarelor afecţiuni (a se vedea Anexele nr. 3, 5): 

• reumatismale cronice degenerative 

• reumatismale abarticulare 

• posttraumatice ale aparatului locomotor 

• neurologice cronice periferice 

• ginecologice 

• dermatologice 

• endocrine. 

                  Perimetrul de protecţie 

Perimetrul de protecţie hidrogeofogică al acumulării de nămol terapeutic de fa Bala se înscrie 

în cel al zăcământului de ape termominerale; perimetrul de protecţie sanitară a fost stabilit pe baza 

studiilor geologice de specialitate şi instituit conform HG 930/2005, în jurul acumulării de nămol, 

pe teren şi pe planuri topografice (a se vedea Planşele nr. 1 - 3) 

 
2.3   Elementele climatice, topo-climatice, bioclimatice şi de fizica atmosferei 
Analiza datelor climatice 

Pentru cunoaşterea caracteristicilor unei localităţi date se impune o încadrare climatică 

generală, care să permită evidenţierea regimului stărilor medii ale atmosferei, analizate prin 

prisma valorilor principalilor parametri climatici specifici zonei considerate. 

Întrucât în vecinătatea localităţii Bala nu există staţii meteorologice considerate destul 

de reprezentative sub aspectul aşezării şi caracteristicilor orografice cu zona analizată, dar şi 

cu durată lungă de observaţii, pentru asigurarea corectă a proprietăţilor climatice, în prezentul 

material s-au folosit şi datele extrase din "Atlasul climatologic al R.S.R." (în conformitate cu 

Comitetul de Stat al Apelor, Institutul Meteorologic, Bucureşti, 1966). 

Dată fiind amplasarea localităţii în teritoriu, nu departe de Munţii Mehedinţi, aceasta se 

caracterizează printr-un climat temperat continental moderat, cu veri calde şi  ierni moderat reci. 
 

Principalele caracteristici climatice sunt prezentate în continuare. 
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 Temperatura medie anuală a aerului este de aproximativ 8,0 - 9,0 °C. Lunile cele 

mai calde sunt iulie şi august, cu o medie de circa 20,0 - 21,0 °C, iar luna cea mai rece este  

ianuarie, cu o medie multianuală de ordinul a -3,0 -2,0 °C. 

Umiditatea relativă a aerului variază în decursul unui an, între o valoare medie lunară 

de 80,0 - 84,0% în ianuarie şi 64,0 - 72,0% în luna iulie. În celelalte anotimpuri, valorile de 

umezeală a aerului sunt intermediare. 

Nebulozitatea totală medie anuală variază în intervalul  6,5 - 7,0   zecimi în lunile 

anotimpului rece    şi   3,5 - 4,0   zecimi   în luna   august. 

Numărul mediu lunar de zile senine (nebulozitate mai mică de 3,5 zecimi) cel mai mare 

se înregistrează în luna august cu o medie de 16 - 18 zile, dar şi în iulie (cu o medie de 14 - 

16 zile). Numărul mediu anual de zile senine este de ordinul a 110 - 120 de zile. 

Numărul mediu lunar de zile cu cer acoperit (nebulozitate mai mare de 7,5 zecimi) 

variază între 16 - 18 zile în decembrie şi 4 - 6 zile pentru fiecare din lunile iulie şi august. 

Numărul mediu anual de zile cu cer acoperit este de circa 120 - 140 de zile. 

Precipitatiile  atmosferice însumează  un total mediu anual de ordinul a 800 - 1000 mm, 

iar în decursul anului totalul mediilor lunare oscilează între 80 - 100 mm în iunie şi circa 40 -  50 

mm în ianuarie şi februarie. 

Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii (p 2: 0, 1 mm) este cuprins între 110 şi 120 

de zile, iar numărul mediu anual de zile cu ninsoare este cuprins, în medie, între 20 şi 25 de zile. 

Numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este cuprins în intervalul 60 - 80 de zile. 

Regimul eolian este moderat, cu viteze şi frecvenţe mici. Astfel, viteza medie a curenţilor 

de aer, pentru majoritatea direcţiilor, nu depăşeşte valoarea de 2 m/s, excepţie făcând direcţia 

vest, pentru care, în medie, viteza aerului atinge şi valoarea de 4 m/s. 

Frecvenţele vântului pe direcţii sunt modeste, cea mai mare frecvenţă înregistrându-se 

pe direcţiile vest  (cu o valoare de circa 10%) şi mai mici pe direcţiile sud-vest şi nord-vest. 

De cele mai multe ori atmosfera este liniştită (calmul atmosferic este preponderent), ca 

urmare a adăpostului determinat de culmile deluroase înconjurătoare. 

 
Concluzii 

Sub aspect climatic, zonei Bala îi corespunde un regim continental temperat, cu veri 

călduroase şi ierni moderat reci. Anotimpurile de tranziţie prezintă un caracter climatic 

intermediar, cu o bună însorire, nebulozitate moderată, cu încălziri şi umidităţi moderate ale 

aerului şi cu vânt slab. 

 

               Climatul este caracterizat  prin temperaturi medii lunare ale aerului care variază între 20,0 -

21,0°C în iulie şi august, şi -3,0 -2,0°C ,în ianuarie. 



  
 

 
 

Bala-Monografie turistică 

 

               Nebulozitatea totală medie anuală variază în intervalul 6,5 - 7,0 zecimi în lunile anotimpului rece 

şi 3,5 - 4,0 zecimi în luna august. Numărul mediu anual de zile senine este de ordinu l a 110 -120 de zile. 

               Precipitaţiile atmosferice însumează un total mediu anual de circa 800 - 1000 mm. Vântul este 

moderat, cu viteze şi frecvenţe mici pentru majoritatea direcţiilor. 

               Aceste caracteristici climatice generale asigură condiţii foarte bune pentru efectuarea de 

plimbări şi practicarea curei de teren, în funcţie de sezon. Activităţile de acest gen, inclusiv expunerile la 

soare, sunt stimulate de valorile relativ mici ale nebulozităţii în timpul verii. 

                Regimul termic al aerului. Temperatura aerului este unul din cei mai importanţi factori de mediu, 

cu implicaţii nu numai în determinarea şi încadrarea unui areal dat în anumite  tipologii climatice şi 

meteorologice, ci şi în influenţarea deciziilor persoanelor privind efectuarea activităţilor turistice sau/şi 

terapeutice. 

                Observaţiile topoclimatice efectuate în acest sens au arătat că, în sezoanele în care s-au făcut 

măsurători de teren, temperatura aerului s-a înscris în limitele specifice anotimpurilor respective, la toate 

termenele .Astfel, în sezonul cald, valorile termice medii au fost cuprinse într-un interval destul de strâns 

în decursul zilei, între 21,1°c (ora 9) şi 32,7°C (ora 16), valori valabile pentru ambele puncte de măsurare 

şi explicabile prin faptul că perioada respectivă a coincis cu o perioadă foarte călduroasă,  pe  alocuri  

caniculară,  iar  circulaţia  aerului  a  fost  modestă,  cu  momente  de calm atmospheric. Între cele două 

puncte de măsurare nu s-au constatat deosebiri semnificative sub aspect termic, la niciun termen de 

observaţie . 

             În anotimpul de toamnă, în ambele puncte de măsurare, temperatura aerului a avut acelaşi ordin 

de mărime pentru ambele puncte, regimul termic fiind uşor mai scăzut la punctul „Ştrand" (cu doar câteva 

zecimi de grad), decât la punctul „Hotel CERES" (considerată o zonă mai adăpostită). Aceste temperaturi 

medii s-au situat între 7,5°C (la ora 9) şi 19,9°C (la ora  14). 

             În sezonul rece s-a regăsit aceeaşi constatare privind omogenitatea termică zonală, pentru 

ambele puncte temperatura aerului variind în cursul zilei între 2,6°C (ora 9) şi 5°C (ora 13). 

Observaţiile de temperatură a aerului sunt necesare pentru elaborarea recomandărilor privind nivelul 

vestimentaţiei necesare plimbărilor şi curei de teren, în funcţie de anotimp. Observaţiile de teren din 

perioada verii, privind temperatura aerului, au fost completate şi de observaţii referitoare la temperatura 

de rouă (11,0 - 15,5°C) şi la temperatura  termometrului umed (18,3 - 20,4°C). 

Pentru determinările de toamnă temperatura de rouă a prezentat un interval de variaţie destul de mic, cu 

valori situate între 0,2°C (la primele ore ale zilei) şi 2,4°c (după amiază) . Temperatura termometrului 

umed a prezentat o variaţie mai extinsă, fiind cuprinsă între 4,0 - 6,0°C (în orele dimineţii) şi respectiv, 

8,8- 10,7°C (la orele amiezii şi după amiază). 

Pentru determinările de iarnă s-a constatat că temperatura de rouă a fost, pentru ambele puncte, 

apropiate cu câteva zecimi de temperatura de îngheţ , constatându-se valori negative numai pentru 

observaţiile efectuate până la ora 10. La rândul ei, temperatura termometrului umed s-a menţinut într-un 
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interval îngust (1,4 - 3,2°C, pentru ambele puncte de măsurare). 

               Regimul  umiditătii aerului. Aceste  determinări  au arătat că, de asemenea , ele se situează în 

intervalele specifice anotimpurilor analizate, cu mici excepţii. 

                 În perioada caldă a anului (mai reprezentativă pentru afluxul de turişti şi pacienţi), pentru 

ambele puncte de măsurare, umiditatea relativă a aerului s-a situat în intervalul 24,9% (ora 16 la punctul 

Ştrand) şi 53,3% (ora 9, la punctul Hotel). Aceste valori reflectă un regim al umidităţii aerului normal pentru 

acest sezon, excepţie făcând valorile mai mici de 30% (semnalate în intervalul orar 16 - 18), caracteristice 

unui aer foarte uscat, relativ mai greu de suportat pentru organismul uman. Aceste umidităţi scăzute s-au 

manifestat în cadrul perioadei calde-caniculare din timpul măsurătorilor de vară. 

Întrucât aceste situaţii se pot repeta în decursul timpului, în situaţii  de  vreme asemănătoare, ele trebuie 

luate în considerare la elaborarea recomandărilor bioclimatice adresate turiştilor sau/şi pacienţilor. 

În celelalte anotimpuri umiditatea aerului a avut un regim normal pentru aceste sezoane. Astfel, toamna, 

umiditatea relativă a fost cuprinsă între limitele de 59,4% (dimineaţa) şi 24% (după amiaza). Iarna, regimul 

umidităţii relative a aerului a fost unul mai ridicat, în sensul că valorile s-au situat în intervalul 72,3 - 85,2%, 

valori care se apropie de limita superioară a zonei de confort, din punct de vedere al acestui parametru. 

              Regimul  eolian. El s-a referit la observaţii  privind viteza (intensitatea) şi  direcţia vântului. 

Circulaţia maselor de aer în anotimpul cald, pentru ambele puncte de observaţie, a fost relativ modestă, 

viteza vântului nedepăşind valoarea de 2,3 m/s, cu numeroase momente de calm sau cu viteze mici, sub 

1 ,5 m/s (dar şi sub formă de scurte rafale). Circulaţia atmosferică predominantă a fost din direcţiile sud 

şi sud-vest. 

Pentru determinările de toamnă s-au înregistrat numeroase momente de calm sau cu valori mici ale 

curenţilor de aer, care nu au depăşit 1 m/s în punctul „Hotel CERES" şi  nu au fost  mai mari de 1 ,6 m/s 

în punctul „Ştrand". 

Pentru determinările de iarnă vântul şi-a păstrat caracterul de aproape calm,  vitezele aerului nedepăşind, 

de asemenea, 1,6 m/s, în condiţiile manifestării unor scurte rafale. Vântul şi-a menţinut permanent direcţia 

dinspre sud, sud-vest, pentru ambele puncte de observaţie.Dat fiind faptul că vântul îndeplineşte şi o 

funcţie bioclimatică importantă (influenţează senzaţia de confort/disconfort prin intermediul procesului de 

termoreglare), regimul eolian din localitate , pentru perioadele analizate, se poate considera moderat, cu 

o pondere însemnată a calmului atmosferic. Aceasta asigură condiţii favorabile desfăşurării activităţilor 

turistice şi balneare specifice . 

 În timpul verii, presiunea atmosferică a fost aproape constantă (735,2 mmHg, multe ore consecutive), iar 

variaţiile acesteia nu au depăşit, în cursul zilei, valoarea de 0,5 mmHg, între măsurătorile orare. 

 

            În celelalte anotimpuri s-au menţinut aceleaşi caracteristici, în conformitate cu regimul baric al maselor 

de aer care au tranzitat zona. Astfel, toamna, presiunea atmosferică s-a situat în jurul valorii de 742 - 743 

mmHg (regim uşor depresionar), cu foarte mici oscilaţii (de ordinul a câteva zecimi de mmHg) în cursul zilei, 
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iar în decursul observaţiilor de iarnă valorile au oscilat lent în intervalul 752,8 - 755,0 În condiţii de vreme 

neperturbată (furtuni, ploi intense etc) un regim baric constant asigură condiţii propice sub aspect 

terapeutic şi turistic , pentru că nu supune organismul unor stări de stres baric (cu variaţii accentuate 

ale presiunii atmosferice într-un timp scurt) , cu influenţe negative asupra persoanelor, îndeosebi a 

celor meteosensibile. 

Regimul nebulozitătii atmosferice. În perioadele determinărilor de teren, gradul de acoperire 

a cerului cu nori a cuprins o gamă largă de valori, între 0,0 zecimi şi 10,0 zecimi. 

Valori mici, specifice vremii frumoase (cu cer senin sau aproape senin - nebulozitatea nu a 

depăşit 3 zecimi), episodic, doar cu nori de tip Cirrus şi Cumulus - până la orele prânzului, au fost 

constatate cu  preponderenţă în  perioada  sezonului  cald. 

În celelalte sezoane, starea vremii s-a caracterizat toamna - prin nebulozităţi mici - cer 

senin, dar iarna - prin valori maxime (10,0 zecimi - cer complet acoperit, aer ceţos şi ceaţă pe 

vârfurile dealurilor înconjurătoare, pe întreaga durată a intervalului analizat) . 

Prezentarea caracteristicilor topoclimatice de mai sus, în condiţii de evoluţie meteorologică 

normală şi a situaţiilor întâlnite în perioada determinărilor de teren, nu au evidenţiat momente sau 

intervale orare care să afecteze starea de sănătate sau să indice un potenţial inconfort al 

organismului. 

Concluzii 

                Regimul topoclimatic este determinat de condiţiile fizico-geografice ale zonei analizate, 

respectiv de altitudine, forme de relief , înclinarea şi orientarea pantelor, învelişul vegetal, prezenţa 

suprafeţelor acvatice etc. 

Pentru localitatea Bala, dată fiind extinderea relativ mică a arealului staţiunii propriu-zise, 

deosebirile dintre punctele de măsurare au fost nesemnificative în toate anotimpurile analizate. Ele 

au reflectat strânsa dependenţă a caracteristicilor topoclimatice ale staţiunii de condiţiile 

meteorologice din perioadele avute în vedere şi de circulaţia generală a aerului din regiune, în aceste  

intervale de timp. 

Dispunerea localităţii într-o zonă cu aspect depresionar (staţiunea fiind localizată într-un areal 

foarte restrâns) contribuie la influenţarea şi asigurarea unei anumite omogenităţi a valorilor 

parametrilor meteorologici specifici, confirmată de observaţiile efectuate în ambele puncte de 

măsurare. Această omogenitate topoclimatică asigură turiştilor şi pacienţilor o ambianţă nestresantă 

pentru întreg perimetrul staţiunii. 

La aceasta se adaugă şi structura vegetaţiei, reprezentată de păduri (de fag,  stejar, salcâm, 

plopi) dispuse pe vârfurile dealurilor înconjurătoare, fâneţe presărate cu arbuşti, vii şi livezi pe pante, 

ce conferă staţiunii o ambianţă peisagistică odihnitoare, plăcută   
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 Observaţii bioclimatice 

Alături de topoclimat, bioclimatul vine să întregească „tabloul" general al staţiunii prin 

aprecieri asupra potenţialelor influenţe ale climatului şi bioclimatului local asupra organismului. 

Aceste evaluări se referă la câţiva indici bioclimatici (prezentaţi mai jos), absolut indispensabili 

pentru caracterizarea calităţilor bioclimatice ale unui mediu ambiental. În acest scop, s-a avut în 

vedere calcularea unora dintre ei (în funcţie de sezon), ţinând seama de datele disponibile în 

decursul deplasărilor episodice pe teren. 

Deşi, la elaborarea acestor indici s-a dorit pentru ei un anumit caracter universal, totuşi, 

aplicarea lor la alte condiţii decât cele originare nu a întrunit, totdeauna, aşteptările dorite (unul din 

motivele pentru care, în prezent, există foarte mulţi astfel de indici bioclimatici). Întrucât elaborarea 

indicilor este strâns legată de condiţiile geografico-climatice sau meteorologice specifice arealelor 

de provenienţă sau de destinaţie ale autorilor , se poate întâmpla ca, nu totdeauna, concluziile 

aplicării lor altor condiţii de mediu decât cele originare să fie apreciate drept mulţumitoare şi, în 

consecinţă, între valorile diverşilor indici să apară unele nepotriviri. Observaţii de acest fel s-au 

constatat, în parte, şi  în cazul staţiunii Bala. 

Indicele  de  disconfort  Thom. Acest  parametru bioclimatic/biometeorologic (exprimat  
în grade Celsius) se referă la aprecierea temperaturii efectiv resimţită de organismul uman într-

un context ambiental, specific perioadei calde a anului, determinat de temperatura şi  umiditatea 

aerului, împreună cu mişcarea curenţilor de aer. 

Valorile calculate pentru sezonul de vară au arătat că, în perioada determinărilor de teren, 
ele s-au situat între 22,14°C (la ora 9) şi 25,66°C (la ora 16), pentru  punctul  „Hotel. CERES". Ambele 

valori s-au situat deasupra zonei de confort termic, într-un interval care a corespuns aprecierilor de 
disconfort cu tendinţă spre disconfort accentuat prin încălzire, constatări explicabile, dacă se are în 

vedere că, în perioada respectivă, în regiune se manifesta  un  anticiclon stabil, dublat de 

predominanţa unei mase de aer foarte cald şi persistent. 

Acest parametru arată că, în staţiunea Bala, în situaţiile în care temperaturile aerului 

depăşesc 30°C, umezeala relativă a aerului scade sub 30%, iar viteza vântului este foarte mică 

(sub 1 m/s), atunci bioclimatul respectiv îşi pierde caracteristica de confort pentru organism. De 

aceste constatări trebuie să se ţină seama la elaborarea recomandărilor pentru conduita persoanelor 

aflate în zonă, în sezonul cald, în calitate de turişti sau de pacienţi, în cazurile în care condiţiile 

meteorologice de acest tip se repetă. 

Pentru determinările corespunzătoare toamnei, intervalul analizat fiind unul relativ călduros, 
s-a constatat că indicele a avut valori cuprinse între 9,6°C - punctul „Hotel CERES", respectiv 10,9 

°C - punctul „Ştrand" (ora 9) şi 16,7°C - punctul „Hotel CERES", respectiv 16,7°C - punctul 

„Ştrand" (ora 14). Aceste valori arată că, în condiţiile meteorologice măsurate şi analizate se  poate 
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vorbi, încă, de o stare de confort pentru organism, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru 

activităţile balneare sau de turism desfăşurate în această perioadă a anului. 

În anotimpul de iarnă, acest indice nu se  foloseşte. 

Indicele   Scharlau   estival.  Acest   parametru   bioclimatic/biometeorologi c  (exprimat,   

de asemenea , în grade Celsius) urmăreşte să evalueze starea de stres termic, potenţial resimţită 

de un organism expus  acţiunii  a doi parametri  meteorologici  reprezentaţi  de  temperatura  aerului, 

măsurată la termometrul uscat (°C) şi umiditatea relativă a aerului (%). Pentru valori ale  umidităţii 

relative a aerului şi în absenţa  vântului, există  un prag limită al temperaturii  aerului  peste care 

organismul uman resimte o senzaţie de disconfort prin încălzire. 

Observaţiile efectuate în staţiunea Bala (punctul Hotel) au arătat că acest indice a fost cuprins 

în intervalul 0,1°c (la ora 9) şi 3,1°C (ora 15), valori care, în această perioadă de timp din sezonul 

cald, au fost caracteristice unui mediu care nu produce disconfort organismului. În acest interval de 

timp umiditatea relativă a aerului a fost mai mare de 30%. După ora 15, acest indice sugerează 

faptul că este posibil ca bioclimatul să indice o stare de disconfort, ca urmare a umidităţilor relative 

scăzute (sub 30%). 

Totuşi, după ora 15, în condiţiile în are umiditatea aerului a scăzut sub 30%, indicele 

Scharlau estival devine neaplicabil, ceea ce dovedeşte că, atunci când starea timpului este una 

excesivă - foarte uscată (cum a fost în perioada observaţiilor de vară, supusă unui val de căldură), 

acest indice caracterizează o relativitate a confortului termic uman. 

În anotimpul de toamnă, indicele Scharlau estival s-a putut calcula numai pentru  intervalul de 

timp din jurul amiezii şi uşor spre după amiază. 

Indicele  Scharlau  hibernal.  Acest  parametru bioclimatic/biometeorologic  (exprimat, tot  

în grade Celsius) urmăreşte să evalueze starea de stres termic din sezonul rece, potenţial  resimţită 

de un organism expus acţiunii celor doi parametri meteorologici menţionaţi mai sus.  Calcularea 

indicelui permite încadrarea valorilor respective în raport cu anumite praguri limită în raport cu care 

organismul uman resimte o senzaţie de disconfort prin răcire. 

Observaţiile efectuate în staţiunea Bala în cefe două puncte de măsurare au arătat că, în 

condiţii de calm sau de viteze foarte mici ale aerului (zecimi de m/s), acest indice s-a situat foarte 

aproape şi chiar a depăşit limita inferioară de disconfort prin răcire, valorile sale fiind cuprinse-0,30c 
şi  +4,1°c. Aceste  determinări  au  arătat  că  este  suficientă  o  uşoară  modificare  (creştere) a 

umidităţii aerului pentru ca indicele să treacă din zona de confort în cea de disconfort (prin  răcire, 
în acest caz) 

Temperatura  aparentă. Acest  parametru bioclimatic (exprimat în grade Celsius, dar   cu 

o formulă de calcul diferită de a celorlalţi parametri menţionaţi mai sus) încearcă să descrie senzaţia 

termică resimţită de organismul expus unei ambianţe calde. 
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Măsurătorile şi calculele efectuate au arătat că, în perioada de vară valorile obţinute sunt 

favorabile zonei de confort numai până la ora 10 (temperatură aparentă  28,0°C). După această oră, 

până după ora 16 (când acest parametru a avut valoarea maximă de 33,6°C), intervalul respectiv 

corespunde unui bioclimat stresant prin încălzire. 

Aceste observaţii confirmă constatările făcute la indicele de disconfort Thom, inclusiv  în ceea 

ce priveşte recomandările făcute cu acest prilej, pentru condiţii de vreme excesivă. 

Indicele   de  confort/disconfort   Arakawa.  Acest  parametru  bioclimatic  (exprimat în  unităţi 

specifice) face apel la aceleaşi mărimi meteorologice/climatice (temperatură, umezeală)  pentru 

aprecierea senzaţiilor resimţite de un organism uman sub acţiunea combinată a acestora. 

Pentru datele corespunzătoare perioadei calde, valorile acestui indice nu sunt concludente 

şi reprezentative pentru caracterizarea bioclimatică în  funcţie de  anotimp a staţiunii Bala, pentru că, 

în intervalul de vară analizat, vremea a fost foarte călduroasă (val de căldură), ceea ce ar fi 

condus la valori specifice unui disconfort bioclimatic (prin încălzire) relativ dificil de suportat, chiar 

începând de la ora 9. 

Pentru datele corespunzătoare toamnei s-a constatat, însă, că acest indice arată o 

perioadă de confort, pentru ambele puncte, indicele Arakawa având valori medii situate în 

interval   65,1 - 68,8  unităţi, corespunzătoare  confortului termic. 

Pentru datele corespunzătoare iernii, în conformitate cu acest indice, deşi valorile sale s-au 

situat în zona de confort, ele sunt foarte aproape de limita inferioară corespunzătoare zonei de 

disconfort prin răcire. Aceste observaţii vin să confirme constatările rezultate din determinările 

indicelui Scharlau hibernal. 

Perioada de iarnă analizată a fost una asemănătoare condiţiilor climatice din regiune, ceea 

ce îndreptăţeşte constatarea că, pentru acest sezon, creşte probabilitatea de apariţie a unor stări de 

disconfort bioclimatic pentru turişti şi pacienţi. 

Concluzii 

Indicii bioclimatici analizaţi au scos în relief faptul că, în majoritatea anotimpurilor, valorile 

acestora se încadrează în intervalele specifice de confort, mediul ambiant oferind condiţii bune 

pentru desfăşurarea unor activităţi turistice şi balneare, pentru că asigură desfăşurarea normală a 

funcţiilor fiziologice şi metabolice, fără influenţe adverse asupra stării de sănătate a organismului. 

Intervalele cu condiţii de confort termic sunt favorabile omului, pentru că ele contribuie la 

crearea unei senzaţii de bine (,,wellness") pentru organism şi la normalizarea sau chiar creşterea 

rezistenţei nespecifice a organismului. În plus, aceste condiţii permit efectuarea de excursii şi 

drumeţii la obiectivele turistice, culturale, istorice şi religioase din  regiune. 
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La aceasta mai contribuie şi efectul sedativ, odihnitor şi relaxant, pe care îl prezintă ambianţa 

peisagistică şi vegetaţia din staţiune şi zonă (dealuri împădurite, cu peisaje frumoase şi variate), 

favorabilă nu numai odihnei, ci şi plimbărilor şi curei de teren, pe diferite trasee. 

Totuşi, atunci când caracteristicile vremii devin excesive, condiţiile bioclimatice trec în zona 
de disconfort. 

Astfel, pentru sezonul cald, în condiţiile unor mase de aer cu regim termic ridicat sau a unor 

valuri de căldură, se manifestă depăşiri ale limitelor de confort bioclimatic spre disconfort (prin 

încălzire). În aceste situaţii trebuie avute în vedere elaborarea unor programe şi recomandări de 

limitare şi de gradare a activităţilor, în funcţie de starea de sănătate şi sensibilitatea   meteorologică 

a fiecărei persoane (mai ales a celor cu afecţiuni stabilite medical). 

În condiţiile sezonului rece, există, de asemenea, posibilitatea atingerii unor stări de 
disconfort (prin răcire), mai ales atunci când vremea se caracterizează şi prin umidităţi crescute. În 

astfel de situaţii, din nou trebuie avute în vedere măsuri şi recomandări de conduită corespunzătoare 

stării momentane a timpului. 

În conformitate cu observaţiile făcute mai sus, se apreciază că, bioclimatul staţiunii Bala 

este unul sedativ, indiferent, de cruţare a  organismului. 

Faptul că staţiunea este situată într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite, cu peisaje 
frumoase, odihnitoare, departe de sursele de poluare, de arterele principale de circulaţie şi de zonele 
urbane, conferă staţiunii şi atributul de oază de linişte, calm şi aer curat, fără să afecteze 

mecanismele şi funcţiile vitale ale organismului sau să solicite adaptativ organismul.  De 

aceea,putem concluziona că zona staţiunii este favorabilă plimbărilor şi curei de teren. 

 

 Determinări de fizica aerului 

Mediul ambiant poate fi descris prin intermediul unei multitudini de parametri şi din mai multe 

puncte de vedere. Sub aspect fizico-chimic, atmosfera liberă prezintă două atribute importante din 

punct de vedere al influenţelor asupra organismului şi a stării sale de sănătate: ionizarea naturală a 

aerului şi compoziţia naturală de gaz carbonic a acestuia. 

Ambele observaţii au avut caracter de sondaj, fiind efectuate în aceleaşi intervale de timp cu 
determinările topoclimatice specifice. 

Ionizarea naturală a aerului. Acest parametru electric al aerului este rezultatul existenţei în 

aerul înconjurător a unor molecule gazoase având sarcină electrică. Aeroionizarea este starea 

finală de echilibru care se stabileşte în atmosfera înconjurătoare, ca urmare a agenţilor ionizanţi (în 

principal, de origine terestră) şi procesele care conduc la recombinarea naturală a ionilor de semne 

opuse (care determină dispariţia ionilor, prin neutralizarea moleculelor respective). 
 

 

              Măsurătorile de ionizarea aerului au urmărit determinarea concentraţiei acestora  (ioni pozitivi 

şi ioni negativi) şi a proporţiei reciproce în care se află (dată de coeficientul de  unipolaritate- k), 

ambele mărimi fiind importante, pentru că pot avea rol terapeutic. 
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Determinările de teren s-au efectuat cu ajutorul unui contor specializat pentru ionii aerieni 

(produs de Alpha Lab. Inc., S.U.A.).  Observaţiile  de  aeroionizare  din cursul  verii au  arătat  că 

valoarea concentraţiei totale   a ionilor  atmosferici  a  variat  între  390  ioni/cm3   şi  1.600   ioni/cm3 

,cifre  care  reflectă  o  anumită  neomogenitate, dar care pot fi apreciate ca semnificativ mai mari 

decât cele măsurate în condiţiile unui oraş. 

Pentru aceste date, în decursul evoluţiei zilnice din sezonul cald s-a făcut remarcată o 

scădere treptată, începând de dimineaţă (când s-au înregistrat cele mai mari concentraţii), spre 

după-amiază (când s-au înregistrat cele mai mici concentraţii). Această distribuţie diurnă se explică 

prin intensificarea proceselor de recombinare a ionilor, odată cu amplificarea regimului termic al 

aerului şi convecţiei asociate încălzirii. 

Faptul că în orele dimineţii valorile ionizării naturale a aerului au fost cele mai ridicate, face 

ca recomandările curative de valorificare a acestui parametru, în arealul analizat, să se orienteze 

către aceste intervale orare. 

               În determinările de vară, concentraţiile de ioni pozitivi au fost cuprinse între 270 ioni/cm3  şi 

980 ioni/cm3 ,iar  ale  celor  negativi s-au situat  între  120 ioni/cm3   şi 700  ioni/cm3 cu aceeași 

distribuţie diurnă şi cu o ionizare totală a aerului, de 390 - 1.680 ioni/cm3 pentru ambele polarităţi.  

Această proporţie de ioni a determinat ca şi valoarea coeficientului de unipofaritate (k) să fie 

preponderent supraunitară, situându-se între 1,2 şi peste 2,0 (la măsurătorile de după-amiază). 

             În sezonul de tranziţie corespunzător toamnei, valorile concentraţiilor de ioni pentru ambele 
puncte de măsurare au fost cuprinse între 460 – 700 ioni pozitivi/cm3  şi  160 - 350 ioninegativi/cm3 
(620 - 970 ioni/cm3pentru ambele polarităţi). Coeficientul de unipolaritate s-a  situat în intervalul 1,4 
şi 3,4, ceea ce indică o predominanţă a aeroionilor pozitivi în intervalul testat. 

           Pentru determinările  de iarnă,  valorile concentraţiilor de ioni  pozitivi au fost  cuprinse  între 
420  ioni/cm3  şi 1.200 ioni/cm3 iar ale celor negativi s-au situat între 120 ioni/cm3 şi 640 ioni/cm3  cu 
aceeaşi distribuţie diurnă. Ionizarea totală a aerului de 640 - 1.840 ioni/cm3 pentru ambele    polarităţi. 
Această proporţie de ioni a determinat ca şi valoarea coeficientulu i de unipolaritate să fie 
preponderent supraunitară, situându-se între 1 ,8  şi  peste 3,1. 

         Măsurătorile privind ionizarea naturală totală a aerului au arătat că acestea reflectă situaţia de 

ansamblul existentă în condiţii normale, întâlnite aproape  în  orice zonă cu atmosferă curată, fără 

poluare, în care nu există, din punct de vedere geologic, elemente suplimentare care să contribuie 

la generarea altui regim pentru acest parametru al aerului.
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         Dioxidul  de  carbon  atmosferic.  În  mod  normal,  în  alcătuirea  aerului atmosferic intră  şi 

dioxidul de  carbon, cu  o concentraţie volumică  mică, de  ordinul a doar  0,03%  din  întreaga 

compoziţie a aerului. El se constituie nu numai într-un indicator al gradului de poluare                     dintr-o zonă 

dată, ci şi într-un element important pentru o multitudine de procese biologice  (fotosinteză)  şi 

atmosferice (efect de seră, bilanţ radiativ al solului şi aerului). 

În anumite condiţii (eliberări de gaz mofetarian), dioxidul de carbon mai poate fi valorificat şi 

în tratarea unor afecţiuni cardiace. 

Observaţiile de teren ale acestui component al aerului completează datele specifice locului 

analizat, pentru că ele ajută la descrierea calităţilor aerului în comparaţie cu alte regiuni. 

Măsurătorile de teren din staţiune, desfăşurate în anotimpurile menţionate, au fost efectuate 

cu un detector de gaz carbonic specializat (Extech lnstruments). 

Datele au arătat că valorile cantităţilor de C02 atmosferic, în  perioada  măsurătorilor de vară, 

au fost omogene şi s-au situat în ambele puncte (,,Hotel CERES" şi „Ştrand") între 371 ppm şi 387 

ppm, valori apropiate cantitativ şi fără să prezinte o tendinţă de evoluţie diurnă  diferenţiată clar. 

În determinările de toamnă concentraţia de gaz carbonic din atmosfera liberă s-au situat între 

valorile medii de 381 şi 494 ppm, fără deosebiri semnificative între cele două puncte de măsurare 

şi în evoluţia lor diurnă. 

Pentru perioada de iarnă valorile conţinutului de CO2 din aer s-au menţinut între aceleaşi 

concentraţii, fiind situate între limite medii  foarte strânse, de 411 - 428 ppm. 

Toate aceste determinări de CO2 au arătat că ele se încadrează  între  limitele  de normalitate 

ambientală, situându-se în domeniul valoric caracteristic unor zone curate sub aspectul chimismului 

aerului atmosferic ,nepoluate,favorabile desfăşurării activităţilor turistice şi terapeutice                                         în natură. 

 
Concluzii 

Observaţiile privind cei doi parametri fizici ai aerului (ionizarea  aerului şi concentraţia de gaz 

carbonic) au evidenţiat faptul că mediul natural al staţiunii este unul care se încadrează în 

standardele de calitate ale parametrilor analizaţi pentru atmosfera liberă. 

Aerul prezintă o ionizare naturală ridicată (în domeniul 400 - 1.800 ioni/cm3 pentru ambele 

polarităţi, per ansamblu), concentraţii mult sporite faţă de cele dintr-o zonă urbană. 

Cu toate că regimul ionizării aerului este unul preponderent pozitiv (aspect întâlnit şi în alte 

staţiuni), el indică faptul că ambianţa atmosferică este nepoluată, favorabilă desfăşurării activităţilor 

în aer liber, cu un conţinut bun de aeroioni. 
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În ceea ce priveşte conţinutul de gaz carbonic, acesta este mic (cu un interval valoric 

general de circa 370 - 495 ppm, pentru toate anotimpurile), ceea ce reconfirmă statutul de aer 

nepoluat cu acest  gaz atmosferic. 

Determinările acestor parametri fizici ai aerului, în sezoanele menţionate, au arătat că 

staţiunea Bala este una al cărui mediu atmosferic este bun, neinfluenţat de factori perturbatori 

negativi pentru sănătate, având calităţile necesare pentru aplicarea curei de teren, plimbărilor, 

drumeţiilor, dar şi pentru desfăşurarea, în condiţiile naturale  a activităţilor  turistice şi terapeutice 

asociate, adaptate recomandărilor medicale de specialitate. 

 
 

 Concluzii generale 

Determinările climatice, topoclimatice, bioclimatice şi de fizica atmosferei au dat 

posibilitatea obţinerii unei imagini de ansamblu asupra caracteristicilor şi calităţii mediului ambiant 

al staţiunii, în vederea valorificării sale turistice şi terapeutice, dat fiind faptul că în zonă există şi 

alte resurse balneare, reprezentate de ape minerale hipotermale (17 - 32°C) şi nămol sapropelic. 

După cum au arătat datele de profil, staţiunea  Bala se încadrează  într-un c l imat  continental 

temperat,  cu veri  călduroase  şi ierni moderat  reci. Acest  climat  este caracterizat  prin temperaturi 

medii lunare ale aerului care variază între 20,0 - 21,0°C în  iulie şi august,  şi -3,0-   -2,0°C în  luna 

cea mai rece a anului( ianuarie). 

Nebulozitatea totală medie anuală variază în intervalul  6,5 - 7,0 zecimi în lunile anotimpului 

rece  şi  3,5 -4,0  zecimi      în  luna  august. Numărul mediu anual de zile senine este de ordinul a 

110 - 120 de zile. 

Precipitaţiile atmosferice însumează un total mediu anual de 800 - 1.000 mm. 

Vântul este moderat, cu viteze şi frecvenţe mici, pentru majoritatea direcţiilor. 

Regimul topoclimatic determinat de aşezarea staţiunii într-o zonă relativ restrânsă ca areal, 

înconjurată de dealuri împădurite, face ca parametri topoclimatici să nu se deosebească prea mult 

între punctele de măsurare organizate. Parţial, la aceasta a contribuit şi structura vegetaţiei 

învecinate staţiunii, reprezentată de pâlcuri de păduri (de fag, stejar, salcâm, plopi), fâneţe presărate 

cu arbuşti, vii şi livezi pe pante care, în plus, conferă staţiunii o ambianţă peisagistică odihnitoare  şi 

plăcută. 

Observaţiile au reflectat strânsa dependenţă a caracteristicilor topoclimatice ale staţiunii de 

condiţiile meteorologice din anotimpurile analizate şi de circulaţia generală a aerului din perioadele 

deplasărilor pe teren care s-au avut în vedere . 

De altfel, dispunerea localităţii într-o zonă cu aspect uşor depresionar contribuie la 

influenţarea şi asigurarea unei anumite omogenităţi a valorilor parametrilor meteorologici investigaţi, 

în toate anotimpurile investigate. Această omogenitate topoclimatică asigură turiştilor şi pacienţilor o 

ambianţă nestresantă pentru  petrecerea unui sejur în perimetrul staţiunii. 
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La aceasta se adaugă şi structura vegetaţiei, reprezentată de păduri (de  fag,  stejar, salcâm, 

plopi). dispuse pe crestele dealurilor înconjurătoare, fâneţe presărate  cu arbuşti, vii şi livezi pe 

pante, ce conferă staţiunii o ambianţă peisagistică odihnitoare , plăcută. 

În ceea ce privesc indicii bioclimatici analizaţi, aceştia au arătat că, în majoritatea 

anotimpurilor, valorile lor se încadrează în intervalele specifice de confort termic, mediul ambiant 

oferind condiţii bune pentru desfăşurarea unor activităţi turistice şi balneare, fără influenţe adverse 

asupra stării de sănătate a organismului şi asigurând condiţii pentru o stare de bine, dar şi pentru 

normalizarea sau chiar creşterea rezistenţei a organismului. 

La aceasta contribuie şi efectul sedativ, odihnitor şi relaxant, reprezentat de existenţa unei 

ambianţe peisagistice plăcute şi a vegetaţiei din staţiune şi zonă (dealuri împădurite, cu peisaje 

atractive şi variate), favorabilă nu numai odihnei, ci şi plimbărilor şi curei de teren, pe  diferite trasee 

din împrejurimi. 

Totuşi, atunci când caracteristicile vremii devin excesive, condiţiile bioclimatice trec în zona 

de disconfort, atât în sezonul cald (în condiţiile unor mase de aer cu regim termic ridicat sau a unor 

valuri de căldură), cât şi în sezonul rece (pe un fond friguros şi cu umidităţi crescute ale aerului). 

Pentru astfel de situaţii (disconfort prin încălzire sau prin răcire) trebuie avută în vedere 

elaborarea unor programe şi recomandări de limitare şi de planificare a activităţilor în funcţie de 

starea de sănătate şi sensibilitatea meteorologică a fiecărei persoane (mai ales a celor cu afecţiuni 

mai grave). 

În conformitate cu observaţiile făcute mai sus, se apreciază că bioclimatul   statiunii  Bala 

este unul sedativ, indiferent, de crutare a organismului. 

Aceste caracteristici climatice, topoclimatice şi bioclimatice generale asigură condiţii foarte 

bune pentru efectuarea de plimbări în natură şi practicarea curei de teren, în funcţie de sezon. 

Activităţile de acest gen, inclusiv expunerile la soare, sunt stimulate de valorile relativ mici ale 

nebulozităţii în timpul verii. 

În plus, aceste condiţii permit efectuarea de plimbări şi drumeţii la obiectivele turistice, 

culturale, istorice şi religioase din regiune (situri arheologice, biserici, obiective naturale). 

Măsurătorile celor doi parametri fizici ai aerului (ionizarea aerului şi concentraţia de gaz 

carbonic) au evidenţiat faptul că mediul natural al staţiunii este unul care se încadrează în 

standardele de normalitate ale parametrilor analizaţi pentru atmosfera liberă. 

Astfel, aerul prezintă o ionizare naturală destul de ridicată (în domeniul 400 - 1.800 

ioni/cm3 pentru ambele polarităţi, per ansamblul tuturor măsurătorilor), concentraţii mult sporite în 
comparaţie cu cele întâlnite într-o zonă urbană. 

Deşi regimul ionizării aerului este unul preponderent pozitiv, el indică faptul că ambianţa 

atmosferică nu este poluată, favorabilă desfăşurării unor activităţi diverse în aer liber. 
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În ceea ce priveşte conţinutul de gaz carbonic, acesta este mic (cu un interval valoric 

general de 370 - 495 ppm, pentru toate anotimpurile), ceea ce reconfirmă aprecierea anterioară. 

Din punctul de vedere al celor doi parametri fizici ai aerului, măsuraţi în toate sezoanele, se 

constată că staţiunea Bala este una al cărui mediu atmosferic este bun pentru om, neinfluenţat de 

factori perturbatori negativi pentru sănătate, care să afecteze mecanismele şi funcţiile vitale ale 

organismului sau să solicite adaptativ organismul. 

Faptul că localitatea este situată într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite, cu peisaje 

plăcute, odihnitoare, departe de sursele de poluare, de arterele principale de circulaţie şi de zonele 

urbane, conferă staţiunii şi atributul de oază de linişte şi calm, în care nu sunt afectate mecanismele 

şi funcţiile vitale ale organismului sau să solicite adaptativ organismul. 

Aceste caracteristici asigură, în plus, calităţile necesare pentru aplicarea curei de teren, 

plimbărilor, drumeţiilor, dar şi pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a  activităţilor turistice 

şi terapeutice asociate, adaptate recomandărilor medicale de specialitate. 

În conformitate şi cu alte aprecieri anterioare din literatura de specialitate, asupra unora dintre 

aceste caracteristici climatice, topoclimatice, bioclimatice şi de fizica aerului (Teodoreanu Elena, 

Swoboda-Dacos Mariana, Voiculescu Camelia Enache L., 1984), staţiunea este indicată terapeutic 

şi pentru afecţiuni reumatismale degenerative, inflamatorii şi articulare, afecţiuni posttraumatice, 

afecţiuni ale sistemului nervos periferic, afecţiuni ginecologice şi afecţiuni ale tubului digestiv. 

 
 
2.4 Starea factorilor  naturali terapeutici 

În comuna Bala nu se desfăşoară activităţi economice cu profil industrial, poluante. 
Apele menajere uzate, o altă potenţială sursă de poluare, sunt evacuate din tot arealul 

staţiunii printr-o reţea de canalizare amenajată de curând, care elimină riscul contaminării pânzei 

freatice. Apele uzate, rezultate din Complexul balnear, sunt dirijate prin staţie de epurare nouă, 

situată în aval de complex, în satul component lupca, staţie care asigură o filtrare mecanică şi 

biologică corespunzătoare a apelor uzate. 

În localitate există un sistem de management al deşeurilor, asigurat de un serviciu specializat 

de salubritate, care colectează şi transportă deşeurile spre un  depozit  ecologic amenajat  la Drobeta 

Tr. Severin. 

Prin urmare, staţiunea nu este afectată de surse antropice de poluare, iar riscul de 
contaminare a acviferului şi implicit a surselor hidrominerale şi a nămolului este minim. 

Au fost instituite pe planurile de urbanism perimetrele de protecţie hidrogeologică  şi sanitară 

şi stabilite reglementări distincte în Regulamentul de urbanism al localităţii, pentru evitarea riscurilor 

privind afectarea calităţii apelor minerale. 

În jurul forajului F2 IM Motru, care alimentează bazinele exterioare, există un gard de protecţie 
amenajat. 
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Izvorul de apă minerală pentru cură internă (crenoterapie) beneficiază de o buvetă şi un 

pavilion acoperit cu lemn, pentru a proteja instalaţia de captare şi de a înlesni consumarea apei 

minerale la sursă, aşa cum prevăd actele normative. Este afişat „la vedere" un panou cu informaţii 

asupra recomandărilor medicale ale apei. 
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CAPITOLUL 3 

MODALITĂȚI DE VALORIFICARE A FACTORILOR 

NATURALI TERAPEUTICI 
 

 
Scurt istoric. Primele urme ale unei activităţi balneare în localitatea Bala au fost descoperite 

ca urmare a unor săpături arheologice în zona băilor. Au fost găsite în situl arheologic monede 

romane şi resturile unor albii de lemn de stejar, dovadă că apele minerale şi băile erau cunoscute şi 

valorificate de pe vremea romanilor. Urme ale civilizaţiei romane au mai fost descoperite în satele 

componente Dâlma, Bala de Sus, o dovadă în plus pentru această ipoteză. 

După anii 1900, zona şi implicit apele minerale au constituit temă de cercetare pentru 

numeroase studii geologice. Din anul 1960, apele minerale au reprezentat obiect de studiu (V. 

Dragoş: 1967 - 1970, I. Dumitrescu: 1968, Al. Gheorghe, C. Calotă: 1972); au fost analizate din 

punct de vedere hidro-chimic şi balneologic (dr. Elena Cociaşu - 1970, V. Ştef, P. Lungu, FI. 

Vulpe, Mariana Dacos - 1980), a fost făcut calculul de rezervă şi instituite perimetre de protecţie 

(geolog Gh. Popa, 1974). 

În anul 1977 a fost dat în folosinţă Complexul balnear CERES cu Baza de tratament, un 

moment important în dezvoltarea localităţii şi a viitoarei staţiuni. Complexul cuprindea un hotel cu 

208 locuri, un restaurant cu 270 locuri la mese, iar Baza de tratament era dotată cu amenajări şi 

instalaţii pentru: 

--)   hidroterapie: băi cu apă minerală la bazin interior şi la cadă 

--)   aerosoli cu apă minerală 

--)   electroterapie 

--)   kinetoterapie. 

Au mai fost amenajate ulterior cele trei bazine exterioare, alimentate cu apă termominerală 

şi Baia de nămol (pentru împachetări cu nămol) cu patru bazine/piscine exterioare pentru baie cu 

apă termominerală după împachetarea cu nămol. 

La forajul  F1  lM  Motru  a fost  amenajată  o  buvetă  pentru  cură  internă  cu apă minerală 

sulfuroasă, care completa procedurile de tratament. 

Complexul balnear şi implicit Baza de tratament este în proprietatea SC TBRCM SA. 

Construcţia a fost reabilitată de mai multe ori pentru sporirea gradului de confort la cazare şi 

modernizarea Bazei de tratament.. 
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 Valorificarea actuală a apelor minerale 

Posibilitatea valorificării apelor minerale în tratament balnear a fost cercetată în decursul 

timpului prin studii, analize şi teste de laborator, realizate de către Institutul Naţional de Recuperare, 

Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, abilitat în acest sens, prin acte normative şi confirmate de-a 

lungul timpului prin rezultatele obţinute în terapia balneare. Pe baza acestor studii au fost făcute 

recomandări pentru utilizarea apelor minerale în cură internă şi externă. 

Pentru tratamentul balnear au fost şi sunt utilizate apele minerale din forajele F1bis IBF, F2 
IMFBRM, F1 IM Motru, F2 IM Motru. Deoarece instalaţia de foraj aferentă sondei F2 IMFBRM (şi nu numai)   

prezenta  deteriorări   tehnice,  iar   nevoia   de  apă  din  baza  de  tratament   a  crescut,    s-a 

procedat la înlocuirea acestui foraj cu unul nou, realizat în curtea Complexului balnear. Debitul 

acestui nou foraj este destul de mare (60 l/s), asigurând nu numai necesarul din Baza de tratament, 

dar şi posibilităţile de dezvoltare şi diversificare a procedurilor de  tratament. 

Baza de tratament de la Bala include ca modalităţi de utilizare a apei termominerale, 

următoarele proceduri: 

• hidroterapie 

• balneaţie cu ape minerale 

• amenajările în aer liber cu scop terapeutic (buvete, ştranduri 

solarii ) 

•  proceduri de electroterapie, kinetoterapie ,masoterapie. 
 

Tipurile de proceduri, amenajările şi instalaţiile pentru tratament cu apă minerală sunt 

prezentate pe larg în Anexa nr. 5. Baza de tratament Bala deţine Autorizaţie de funcţionare, 

eliberată, conform legislaţiei, de către Ministerul Sănătăţii şi are valabilitate cinci ani (Anexa nr. 4). 

 

Indicaţii terapeutice 

În prezent, pe baza studiilor şi analizelor balneologice, a reieşit că apa termominerală de la 

Bala este recomandată atât pentru cura internă, cât şi pentru cură externă, astfel: 

• în cură externă, pentru tratamentul următoarelor   afecţiuni: 

• afecţiuni reumatismale cronice degenerative 

• afecţiuni reumatismale articulare 

• afecţiuni posttraumatice ale aparatului locomotor 

• afecţiuni neurologice cronice periferice 

• afecţiuni ginecologice cronice 

• afecţiuni dermatologice 

• afecţiuni cardio-vasculare, 
11  Sursa: • Buletinele de analiză realizate de INRMFB, 2015 
- Elena Ber/escu - Mică enciclopedie de ba/neoclimatologie a României. Ed. ALL, 1996 
112   
113  
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sursele recomandate pentru cură externă sunt F2 IMFBRM,  F2  Bala  (sonda  nou 
forată),  F2   IM Motru, Izvorul nr. 3 (izvorul de ochi); 

• în cură internă (crenoterapie), pentru tratamentul: 

• afecţiunilor gastro-intestinale 

• afecţiunilor hepato-biliare 

• afecţiunilor renale 

• afecţiuni metabolice, 

iar sursa utilizată este F1bis IBF; 
 

• tratament cu apă sulfuroasă - terapia cu aerosoli, recomandată în tratarea: 

• sinuzite, rinite, rinofaringite 

• bronşite cronice, sindrom astmatiform, 
 

Având efect: antiinflamator, antiseptic, desensibilizant, apele favorizează 
eliminarea secreţiilor din căile respiratorii, sursa utilizată fiind apa din forajul F2 

IMFBRM,folosit în prezent în baza de tratament. 
 

Instalaţiile de tratament: 
• instalaţii pentru băi calde la bazin acoperit - în Baza de tratament 
• instalaţii pentru băi calde la cadă - în Baza de tratament 

• instalaţii pentru aerosoli cu apă sulfuroasă - în Baza de tratament 
• 4 piscine exterioare cu apă termominerală - în cadrul Băii de nămol (două în 

incinta pentru bărbaţi şi două în incinta pentru femei) 

• '3 piscine exterioare, cu apă termominerală - în cadrul ştrandului 
 

Ştrandul este deschis doar pe perioada sezonului cald, debitul forajelor care îl alimentează 

(F1  IM Motru, F2   IM Motru,F2 -Bala) asigură schimbarea apei din bazine la două zile. 
 

 

Sursa imaginilor: www.facebook .com/Hote/CeresStat iuneaBala I 
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Zona balneară 
 

 

 

 

 
 

Pentru cura internă, Primăria Bala a amenajat din surse proprii o buvetă, la sonda situată în 

apropierea bazinului de nămol (F2 bis IBF), cu o ţeavă de curgere şi robinet, un pavilion acoperit şi 

bănci pentru odihnă. 
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                                       Valorificarea nămolului mineral 

Procedura utilizată în terapia cu nămol constă în  aplicaţii locale sau generale ale  corpului, 

în funcţie de afecţiuni şi de recomandarea medicului balneolog. 

Pentru valorificarea nămolului a fost amenajată o incintă împrejmuită cu gard de tablă, înalt 

de 2,5 m, separată în două mai mici, pentru bărbaţi şi femei, cu cabine de schimb şi duşuri; cele 

două incinte mai mici sunt dotate cu câte două bazine pentru îmbăiere, fiecare, plaj e înierbate 

pentru expunerea la soare, umbrare, grupuri sanitare. 

 

Baia de nămol pentru  bărbați Baia de nămol pentru femei 
 
 

Intrarea la Baia de nămol se face cu recomandare de la medicul balneolog din Baza de 

tratament , pe bază de Fişă medicală individuală. 

 
 

 Valorificarea bioclimatului din staţiune 

 

Influenţa climei asupra organismului se realizează în principal prin următorii factori 

meteorologici: temperatură, umezeală/precipitaţii , mişcările aerului şi radiaţia solară. Aceşti factori 

pot fi stimulenţi într-o atmosferă de confort, destindere, relaxare, echilibru climatic, pot fi stresanţi 

când acţiunea lor este puternică, provocând o tulburare a sistemelor care reglează echilibrul biologic 

sau pot fi indiferenţi, chiar sedativi, când nu influenţează starea unui organism. Acţiunea climei este 

însă diferită în funcţie de starea de sănătate a organismului, de vârsta persoanei, de tipul de 

activitate pe care o desfăşoară în mod curent, de nivelul de antrenament şi alte aspecte 

particulare, prin urmare, reacţia organismului la modificările factorilor meteorologici  este una de  de 

apărare , după care se  pot produce tulburări ale funcţiilor şi chiar îmbolnăviri. 

Elementele de bioclimă care se analizează într-o staţiune sunt: 
• indicii de temperatură 

• indicii de presiune atmosferică 

• indicele de confort termic, pe baza căruia se stabilesc zonele de confort termic şi numărul 
mediu de zile cu confort termic . 



 

 
 

Bala-Monografie turistică 

 

, 

Pe baza valorilor acestor elemente meteorologice se stabilesc indicii medii de stres 

bioclimatic  (cutanat, pulmonar şi total) şi perioadele recomandate pentru climatoterapie  

 

Conform literaturii de specialitate12 coroborat  cu analiza măsurătorilor realizate pe  teren, 

asupra elementelor climatice, topoclimatice, bioclimatice şi de  fizica  atmosferei,  rezultă că staţiunea 

Bala are un bioclimat  sedativ.  indiferent,  de  crutare  a  organismului,  benefic  pentru 

climatoterapie. 

 

Valorificarea elementelor de bioclimat se realizează prin plimbări în mijlocul naturii pe trasee 

de drumeţie montană omologate, trasee de cicloturism, trasee de cură de teren şi  prin băi de soare. 

 

 Staţiunea Bala pune la dispoziţia celor sosiţi la tratament sau odihnă un cadru natural 

peisagistic plăcut, atractiv şi curat. Versantul pe care se află staţiunea şi unde sunt amenajate 

ştrandurile şi Baia de nămol are expunere sud-vestică, fiind favorabil aerohelioterapiei sau pentru 

băi de soare, oferind totodată şi o privelişte pitorească asupra staţiunii 

 

 

 
12-Teodoreanu Elena, Dacos-Swoboda Mariana, Voiculescu Camelia, Enache I. - Bioclima staţiunilor balneoclimatice din 
România. Ed. Sport-Turism, Bucureşti,  1984 
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CAPITOLUL 4 

ANALIZA  RESURSELOR  TURISTICE  DIN COMUNA BALA 
 

În afara resurselor minerale cu caracter terapeutic, în localitate există numeroase 

elemente de potenţial turistic care constituie puncte de atracţie pentru cei care sosesc în staţiune 

fie pentru cură balneară, fie în scop turistic. 

Teritoriul administrativ al comunei Bala aparţine, din punct de vedere geografic, Podişului 

Mehedinţi, o formă de relief care oferă numeroase obiective turistice,  natural ori culturale. 

Varietatea formelor de relief, asociate cu tipurile de vegetaţie şi reţeaua hidrografică din zonă 

creează peisaje naturale de o frumuseţe aparte. Valoarea şi diversitatea acestora a determinat 

instituirea statutului de arie protejată, fiind declarat prin Hotărâre de  Guvern  (HG 2151/2004) 

Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi. Patrimoniul cultural al localităţii, care include 6                     

obiective cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (conform Ordinului 2.361/2010)  şi  o  veche 

tradiţie în domeniul balnear, completează valoarea turistică deosebită a localităţii Bala, din judeţul 

Mehedinţi. 

 
Resurse turistice naturale 

În afara resurselor naturale cu caracter terapeutic (ape termominerale, nămol mineral, 

bioclimat), pe teritoriul administrativ al comunei Bala se găsesc şi alte resurse naturale importante 

pentru activitatea de cură balneară şi implicit turism. 
 

Cadrul natural atractiv 

Formele de relief ale Podişului Mehedinţi constituie elemente de atracţie turistică pentru 

iubitorii de drumeţie, de turism activ sau pentru cei interesaţi de turismul ştiinţific. Zona de „poduri 

interfluviale", cu orientare generală NV-SE, este fragmentată de văi relativ adânci, dar destul de 

largi, de-a lungul cărora s-au dezvoltat aşezările umane. Covorul verde al pădurilor, alcătuite 

predominat din variate specii de foioase, acoperă în proporţie de peste 34% dealurile domoale 

ale  podişului, până în apropierea staţiunii, îmbogăţind aspectul peisagistic al localităţii. La 

poalele                   pădurilor, dar şi pe zona înaltă a „podurilor" se găsesc păşuni naturale ce abundă în  specii 

ierboase cu flori multicolore, ce alternează cu livezi de pomi fructiferi. De-a lungul văii Râieni, se 

dezvoltă o pitorească zonă de luncă, cu vegetaţie specifică şi parcele de culturi  agricole. 

Frumuseţea peisajului local este pusă în valoare prin amenajarea şi marcarea unor trasee 

turistice omologate şi a 5 trasee de cicloturism marcate pe teren (a se vedea Anexa nr. 7), astfel 

că pot fi organizate excursii spre zonele de interes turistic. Principalele obiective naturale, altele decât 

resursele naturale terapeutice, care au valoare pentru turism sunt: 
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• zonele înalte ale localităţii, aşa numitele „podurile interfluviale", cu altitudini cuprinse între 

400 - 600 m (altitudinea maximă: Vf. Bucovăţul Mic, 602  m), oferă puncte de belvedere asupra 

culmilor montane înconjurătoare; satele Runcşorul şi Dâlma, situate la cele mai mari altitudini, 

spre limita  nord-vestică a  localităţii, sunt uşor accesibile pentru drumeţie, pe drumurile 

comunale de legătură; prezintă interes turistic prin valenţele peisagistice şi priveliştile 

panoramice pe care le oferă, puse în valoare de traseele cicloturistice marcate; 

 

 
 
 
 

• obiective turistice naturale de interes local, precum: 

• Cascadele „Duruitoarea" şi „Buraica" situate pe pârâul Râieni, amonte de satul Bala 
de Sus, au între 10 - 15 m înălţime; în perioadele secetoase, nu au permanent apă; 

• Pădurea de nuci de la Ursoaica; 
• Dealul Jidovului, de pe raza satului Bala de Sus; 

 

 

• fondul forestier - este alcătuit predominant din specii de foioase şi ocupă mai mult de 

1/3 din teritoriului administrativ al localităţii; este valoros pentru valoarea peisagistică, 

pentru dezvoltarea agrementului , dar şi pentru influenţa pe care o are asupra  

microclimatului local; 
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• reţeaua hidrografică, prin traseul pitoresc al văilor Râieni,  Valea Mare şi Rudina 

- sunt însoţite de drumuri forestiere ce pot fi parcurse cu bicicleta sau pedestru, oferind celor amatori 

de drumeţie numeroase locuri pitoreşti ; pârâul Râieni, care izvorăşte în zona carstică a Ponoarelor, 

formează pe cursul său superior Cheile Băluţei, accesibile pe drumul forestier care porneşte din 

satul Bala de Sus (marcaj turistic: punct galben), pe valea Râieni până la obârşie, situată în UAT 

Ponoarele; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• elementele climatice sunt favorabile practicării odihnei, recreării, a curelor  de aer, a 

drumeţiei, sau a altor forme de turism practicabile în  toate anotimpurile;  climatul  local  are  o  

influenţă  benefică  asupra  organismului  uman,  prin  toate elementele climatice, topoclimatice 

şi de bioclimă; aeroionizarea , bioclimatul sedativ, cu nuanţe de cruţare pentru organism 

favorizând  dezvoltarea turismului de sănătate, de odihnă, relaxare şi de repunere în formă a 

organismului după stres; 

 
• Parcul Natural Geoparcu/ Platoul Mehedinti - o arie protejată de interes naţional ce 

corespunde categoriei a V-a IUCN, include circa 95 % din teritoriul UAT Bala; conservă 

formaţiuni geologice carstice rare (doline, lapiezuri, văi, chei, lacuri carstice, peşteri), zece tipuri 

de habitate naturale, păduri ilirice de stejar cu carpen, pajişti uscate seminaturale şi faciesuri 

cu tufărişuri pe substrat calcaros , comunităţi de lizieră cu ierburi înalte, higrofile , fâneţe 

montane, tufărişuri,  o gamă diversă de faună şi o floră diversificată, specifică podişului 

mehedinţean; 

SIT  NATURA  2000  -  situl  ROSC/0198   Platoul   Mehedinti,  o  arie  protejată cu  o suprafaţă 

de 53.594 ha (Anexa nr. 6), care conservă între limitele sale numeroase elemente   de 

biodiversitate, fenomene carstice deosebite, o destinaţie preferenţială pentru iubitorii de 

speoturism, tufărişuri de tip submediteraneean, o compoziţie floristică a pajiştilor abundentă în 

elemente sudice, păduri care păstrează amestecuri de fag, brad şi pin neafectate de tăieri. Aceste 

elemente cu regim protectiv oferă multiple posibilităţi de petrecere a timpului, în mod activ, 

alcătuiesc un cadru natural favorabil odihnei, relaxării, asociat terapiei   balneare. 
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 Resurse turistice antropice 

 Obiective cultural-istorice 
Alături de frumuseţile naturale, comuna Bala se remarcă şi prin originalitatea zestrei cultural-

istorice, reprezentată prin elemente de patrimoniu cultural material şi imaterial, cu valenţe turistice 

deosebite. 

Bala  este  o  localitate  atestată  documentar  din anul  1415, de  pe vremea  lui  Mircea cel 

Bătrân, dar surse arheologice certifică existenţa locuirii zonei şi a utilizării apelor tămăduitoare încă 

de pe vremea romanilor. Alte documente scrise, vechi, despre Bala sunt datate din anii  1692, 1723, 

1819, 1835. 

În anul  1891, comuna  Bala avea 800 de  locuitori şi era formată  din satele  Bala de Jos  şi 

Cârşu, iar din anul 1970, în componenţa comunei erau incluse toate cele 15 sate, ca şi în prezent. 

Istoria locurilor şi-a pus amprenta asupra evoluţiei socio-culturale a întregii zone, cunoscută 

din punct de vedere etnocultural ca „zona etnografică Mehedinţi", individualizată prin: arhitectură 

tradiţională, port popular, folclor, grai, datini şi obiceiuri populare. În unele sate ale comunei Bala, 

datorită poziţiei geografice,a izolării şi   accesibilităţii  mai dificile, moştenirea culturală mai păstrează 

încă un caracter arhaic, ceea ce îi sporeşte valoarea etnoculturală şi implicit turistică, un segment 

important de turişti fiind interesaţi în mod deosebit de tradiţiile etnoculturale din spaţiul rural. 

Dezvoltarea staţiunii Bala, după anii 1970, cunoaşte un reviriment important odată cu 

construirea Complexului balnear în satul Bala, turismul balnear, alături de industria extractivă şi de 

prelucrare a cărbunelui, contribuind în mare măsură la dezvoltarea socio-economică şi implicit socio-

culturală a zonei. 

Pe  teritoriul  comunei  se  mai  păstrează  clădiri din lemn  monumente  cultural-istorice,  
importante datorită valorii lor arhitecturale , istorice şi a vechimii, fiind parte a patrimoniului naţional 
cultural. Dintre acestea, şase sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice (Ordinul 2361/2010): 
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Tabel nr.4.1 
 

Lista monumentelor istorice de pe UAT Bala, conform Ordin nr. 2.361/2010 
 
 

 
 

 
             Din patrimoniul cultural local al localităţii mai fac parte: 

• biserici de lemn: 

• Biserica de lemn „Sf. Apostoli" din satul Comăneşti, metoh al Mănăstirii 

Tismana; în Pisanie se consemnează ca an de întemeiere 1879 şi anul zugrăvirii 

1882, de către pictor Simeon Ionescu, din Tr. Severin; 

• Biserica de lemn „Sf. Gheorghe", din satul Runcşor, ctitorită în 1834, 

restaurată în anul 1895; 

• Biserica de lemn „Sf. Ilie" din satul Dâlma, ctitorită în anul 1903; 

• Biserica „Sf. Nicolae" din satul Bala, ctitorită în anul 1890; 

• Biserica de lemn „Sf. Nicolae", din satul Vidimireşti, ctitorită în anul 1895, 

păstrează icoane din anul 1808, pictate de Ghiţă Zugravul; 

  -     Biserica Rudina, ctitorită în anul 1890; 

•   Muzeul satului  Crainici - găzduieşte  o colecţie etnografică cu obiecte vechi  din zonă 

                      (port popular, cusături, ţesături, obiecte de uz gospodăresc, unelte agricole etc.); 
• Evenimente anuale, manifestări cultural-artistice,  cu  dată  fixă,  repetabilă,  ce  atrag  un 

număr crescut de turişti, promovând astfel valorile etnoculturale ale comunei Bala; 

portul popular, folclorul şi tradiţiile sunt elemente prezente care dau culoare 

evenimentelor; cele mai importante, sunt: 

• -Festivalul de folclor „Plaiul   Cloşani" - se desfăşoară anual, începând din 

2005  

• Ziua Iei , la Crainici 

• Festivalul Cozonacilor de la Crainici - se desfăşoară în luna iunie a fiecărui 

an, este la ediţia a  VI-a 

 

Nr. 
crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare 

1 MH-1-s-B-10050 Aşezare sat Bala de Sus "La Fântână", 
la 500 m V de 
sat 

sec. Ia. Chr. - I p. 
Chr., Latene 

2 MH-ll-m-B-10255 Biserica de lemn "Sf. 
Nicolae" 

sat Bala de Sus  1882 

3 MH-lf-m-B-10306 Biserica "Intrarea în Biserică" sat Crainici ln cimitir 1818, frescă 1837 
4 MH-11-m-B-1 0308 Casa de lemn Nicu Pătru sat Crainici  1898 
5 MH-ll-m-B-10307 Casa de lemn Petrică 

 
sat Crainici Nr. 28 1900 

6 MH-11-m-B-10393 Biserica de lemn 
"Sf. Gheorghe" Sat Runcşor ln satul Rudina, 

în cimitir 1834,ref . 1895 
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Biserica Crainici-Monument istoric 

 
Biserica Molani 
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Biserica Bala 

 

Biserica Comănești-Monument istoric 
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Bala de Sus 
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CAPITOLUL 5 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ 
A  STAŢIUNII TURISTICE BALA 

 
Turismul şi tratamentul balnear sunt activităţi complementare. Într-o staţiune turistica, 

balneoclimatică sau climatică vin atât persoane cu probleme de sănătate, care fac tratament balnear, 

dar şi persoane sănătoase, interesate fie de servicii de întreţinere a sănătăţii şi profilaxie, fie de 

practicarea turismului propriu-zis, care pot face şi o cură de apă minerală sau de  aer. 

Factorii naturali terapeutici se găsesc de cele mai multe ori în zone montane, submontane , 

de dealuri sau de litoral, zone care deţin şi un potenţial turistic deosebit de valoros. Staţiunile 

turistice sunt de obicei şi staţiuni balneare, balneoclimatice sau climatice, motiv pentru care în 

astfel de localităţi turiştii vor beneficia şi de factorii naturali terapeutici, iar cei veniţi pentru cură 

balneară îşi vor putea petrece timpul liber bucurându-se de natură, peisaj, de potenţialul cultural 

material şi imaterial al localităţii. 

Pe plan european şi mondial se pune tot mai mult accentul pe „turismul de sănătate", pornind 

de la ideea de „prevenţie", de „repunere în formă a organismului după efort sau stres", ştiut              fiind faptul 

că este mult mai eficient să se prevină o afecţiune, decât să se trateze o boală deja confirmată. 

Conceptul „turism de sănătate" face referire la toate facilităţile oferite turiştilor în scopul îmbunătăţirii 

stării lor de sănătate sau obţinerii de beneficii vizând starea fizică şi psihică generală. Turismul de 

sănătate oferă totodată noi perspective de dezvoltare a infrastructurii turistice, contribuie la relansarea 

economică şi socială a localităţilor care deţin factori naturali terapeutici. 

Dar, indiferent care este scopul deplasării într-o staţiune turistică, balneoclimatică sau 

climatică, turiştii sau pacienţii au nevoie de infrastructură specific turistică, de facilităţi  pentru cazare, 

alimentaţie  publică, instalaţii şi  structuri  pentru  valorificarea factorilor  naturali terapeutici 

(baze de tratament) , posibilităţi şi structuri de agrement, elemente esenţiale în desfăşurarea 
activităţilor de cură balneară/climatică sau a activităţilor turistice. 

 
Conform  legislaţiei din domeniul turismului (OG  58/1998 actual izată, privind  organizarea si 

desfăsurarea activitătii de turism în România), termenul de structură de primire  turistică defineşte 

orice construcţie şi amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiştilor, servirii mesei 

pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului  balnear  pentru 

turişti,  împreună   cu  serviciile  aferente.  Structurile  de  primire   turistice,  respectiv  baza  tehnico- 
materială specific turistică, includ: 
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• structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile 

turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere şi  apartamente de 

închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi  pensiuni agroturistice 

şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică; 

• structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: restaurante, baruri, unităţi fast-

food, cofetării, patiserii; 

• structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement cluburi, cazinouri,  săli polivalente, instalaţii 

şi dotări specifice agrementului turistic; 

• structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport autocare, trenuleţe, trenuri cu cremalieră, 

ambarcaţiuni cu scop turistic, transport pe cablu:telecabine, teleschi etc; 

• structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear. unităţi de prestări de servicii 

pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate  complexelor balneare. 

Complexul de turism balnear reprezintă o construcţie ce include în  acelaşi edificiu, ori în edificii 

legate fizic sau funcţional, structuri de primire turistice (de cazare, de alimentaţie şi de tratament 

balnear, eventual şi de agrement). 

Structura organizatorică necesară desfăşurării activităţilor în bazele de tratament poate 

cuprinde, în funcţie de profilul staţiunii, spaţii pentru aplicarea următoarelor tratamente şi proceduri 

(Art. 18, din HG 1.154/2004)): 

a) balneaţie cu ape minerale; 

b) hidroterapie ; 

c) aplicarea nămolului terapeutic şi altele asemenea; 
d) aplicarea gazelor terapeutice şi altele asemenea; 

e) parcuri  terapeutice; 

f) kinetoterapie, terapie ocupaţională şi masoterapie; 

g) electroterapie; 

h) terapie respiratorie. 
 

În aceeaşi categorie de spaţii pot fi încadrate locurile amenajate pentru relaxare şi 

psihoterapie de grup, precum şi amenajările în aer liber cu scop terapeutic, amenajări care sunt 
considerate baze de tratament balneofizioterapeutice şi climatice: 

a) buvete; 

b) ştranduri; 

c) solarii; 

d) lacuri terapeutice; 

e) trasee marcate pentru cura de teren; 
f) saline; 

g) altele asemenea
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Structuri de primire  turistice 
 
Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare 

Activitatea de tratament balnear, ca şi turismul, se poate dezvolta numai în ipoteza existenţei 

posibilităţilor de cazare şi odihnă a pacienţilor sau turiştilor. Tocmai de aceea, dintre elementele bazei 

tehnico-materiale ale unei staţiuni, capacitatea de cazare condiţionează în cea mai mare măsură 

volumul fluxurilor turistice şi al celor pentru tratament. 

La nivelul anului 2020, în comuna Bala - jud. Mehedinţi, sunt clasificate un număr de cinci 

structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, care totalizează  mai multe locuri de cazare. 

Tabel nr. 5.1 

Structura unităţilor de cazare din comuna Bala, pe  tipuri şi  categorii de confort 
 
 
  TOTAL 3* 2* 1* 
  Structuri de cazare    
Hotel  1 1   
Vile turistice  1   1 
Pensiuni 
agroturisice 

 2  2  

Pensiuni 
turistice 

 1  1  

 TOTAL 5 1 3 1 
  Locuri de cazare    
Hotel  206 206   
Vile turistice  6   6 
Pensiuni 
agroturistice  

 19  19  

Pensiuni 
turistice 

 8  8  

 TOTAL 239 206 27 6 
 

 

Sursa: baza de date a Autorităţii Naţionale pentru Turism (http :llturism.qov . ro/informatii-publice/) - date prelucrate 
 
 
 

 

 
Se constată lipsa unor structuri de cazare de categorie superioară, cele cinci unităţi 

existente în localitate fiind încadrate la 1, 2 și  respectiv 3 stele. În privinţa locurilor de cazare,86% 

la 3 stele, 11% sunt clasificate la 2 stele şi 3% la 1 stea. 
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Figura nr. 4 - Structura Locurilor de cazare existente În comuna Bala, judeţul Mehedinţi, pe 
categorii de confort 

 
 

 

Pe tipuri de structuri de primire turistică, 97,2% din locurile de cazare existente în localitate 

sunt în unităţi tip hotel (hotel CERES), vilă turistică (vila La Haiduc),pensiuni agroturistice(Bala 

Băi, La Tei ) pensiune turistică ( Casa Grădinarilor) 
 

 

Figura nr. 5 - Structura locurilor de cazare existente În comuna Bala, judeţul Mehedinţi, 
pe tipuri de unităţi 
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 Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică 

O componentă importantă a bazei materiale a turismului o reprezintă structurile de primire 

turistice cu funcţiuni de alimentaţie. 

În prezent, în baza de date a Autorităţii Naţionale pentru Turism, în comuna Bala - judeţul 

Mehedinţi există o singură unitate de alimentaţie clasificată, cu un număr de 270 de locuri la mese 

(restaurant clasic CERES, 3 stele). 

Raportul dintre numărul locurilor la masă clasificate şi numărul  locurilor  de cazare clasificate 

este de 1,12. Acest lucru permite acoperirea în bune condiţii a cererii pentru acest tip de serviciu 

turistic. 

 
 

 Structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament  (conform Ordonanţa nr. 58 actualizată) 
sau Bazele de tratament (conform HG 1.154) 
 
 
Bază de tratament din cadrul Complexului  balnear  CERES (prezentată pe larg în Anexa nr. 5), unde 
se pot face proceduri pentru un număr de 200 - 300 persoane/zi: 
 

• Hidroterapie (8 căzi + 1 bazin kinetoterapie, 225 persoane/zi) 
• Electrotermoterapie 
• Electroterapie cu curent galvanic - 65 persoane/zi 
• Băi galvanice - 30 persoane/zi 
• Unde scurte (1350 proceduri/lună) 
• Fototerapie cu infraroşii - 60 persoane/zi 
• Electroterapie cu curenţi de joasă şi medie frecvenţă - 100 persoane/zi 
• Electroterapie cu curent galvanic şi electrostimulatori - 65 persoane/zi 
• Terapie cu ultrascurte - 100 persoane/zi 
• Terapie cu unde scurte - 100 persoane / zi 
• Laserterapie - 60 persoane /zi 
• Magnetoterapie - 75 persoane / zi 
• Kinetoterapie - 60 persoane/zi Masaj - 65 persoane/zi  
• Aerosoloterapie - 60 persoane/zi 
• Împachetări cu parafină - 60 persoane/zi 
• Baia cu nămol - cu două incinte: una pentru bărbaţi şi una pentru femei, cu 4 bazine în aer liber: 

circa 100 persoane / zi 
• Crenotrapie - 200 - 230 persoane/zi. 
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Baza de tratament - Complex balnear 
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Baza de tratament cu nămol (Baia de  nămol) 
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 Structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement 
Structurile turistice cu funcţiuni de agrement reprezintă o componentă importantă şi bine 

definită în cadrul activităţii de turism. Aceste echipamente au ca obiectiv crearea condiţiilor optime 

pentru distracţie şi recreere, pentru petrecerea plăcută a timpului liber, fiind indispensabile pentru 

realizarea unui turism modern. 

Cele mai importante structuri de agrement, de pe teritoriul comunei Bala, sunt: 
 ştrand termal cu 3 bazine şi plajă înierbată 

 scenă pentru spectacole în aer liber 

 club de agrement pentru persoanele aflate la tratament, în cadrul  hotelului 
 posibilităţi de odihnă şi relaxare în scuarul din faţa hotelului, amenajat cu bănci  

de odihnă şi iluminat pe timp de noapte 

 căminele culturale din satele vecine, unde au loc diverse spectacole , 
evenimente 

 Biblioteca din cadrul Căminului cultural Bala, recent reabilitat 

 trasee de cicloturism marcate, de-a lungul drumurilor comunale din localitate 
 trasee  de  drumeţie  nemarcate  conform  HG 77/2003,  se  suprapun 

traseelor de cicloturism, marcate de-a  lungul drumurilor comunale. 

 
În plus, pentru turiştii sosiţi în localitate sunt organizate, de către societatea balneară, excursii 

spre importante locuri şi obiective turistice din zonele adiacente (Complexul carstic Ponoarele, Băile 

Herculane, Mănăstirea Tismana, Ansamblul sculptural Brâncuşi de la Târgu. Jiu, municipiul Drobeta 

Turnu Severin, Defileul Dunării ş.a.). 

În comuna Bala, o zonă etnografică importantă, au loc evenimente cultural-artist ice, unele 

repetabile, cu dată fixă, care atrag numeroşi turişti, dar şi pe cei care vin în staţiune, la cura 
balneară. Cele mai reprezentative evenimente /manifestări cultural-artistice sunt: 

 
Festivalul Plaiul Cloşani, are loc anual, la 20 iulie, pe platoul adiacent Complexului 
balnear;în prezent la a XV-a ediţie; 
Festivalul Cozonacilor de la Crainici - un festival-concurs (,,Cel mai bun cozonac") care 

reuneşte şi evenimentul „Fii Satului"; este un festival al tradiţiilor mehedinţene, ce se 

desfăşoară la începutul verii, în luna iunie, la Căminul cultural din satul Crainici; se aflat în acest 

an la ediţia a VI a 

 
 

 
â 
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Forme de turism practicabile 

Persoanele sosite în staţiune pentru cură balneară pot practica, după efectuarea procedurilor 

din baza de tratament, diverse forme de turism, în funcţie de vârstă, condiţia fizică, antrenament, 

pregătirea profesională, hobby-uri. Diversitatea, volumul şi valoarea resurselor turistice naturale şi 

culturale de pe teritoriul comunei Bala favorizează practicarea şi dezvoltarea unor variate forme de 

turism, organizat sau individual( neorganizat). Prin realizarea de amenajări în infrastructura 

specifică, se poate ajunge  la crearea unei oferte turistice complexe, disponibile pe toată perioada 

anului,  o ofertă capabilă să introducă staţiunea Bala în circuitul turistic naţional al turismului                                 de 

sănătate. 

Prezentăm în continuare principalele forme de turism care pot fi practicate. 
 

Turismul  de  cură   balneară   (turismul   de   sănătate)  -  reprezintă  forma de   turism 

dominantă în localitate şi cu cel mai mare potenţial de creştere. Existenţa bazei  de  tratament 

balnear, a băii cu nămol, a  ștrandului termal, dar şi a resurslor  minerale   terapeutice, au favorizat 

apariţia şi dezvoltarea acestei forme de turism. Volumul şi calitatea  resurselor  minerale permit 

dezvoltarea şi diversificarea turismului de sănătate, prin investiţii care pot contribui la ridicarea  

localității  Bala la rang de staţiune de interes naţional. 
 

Turismul de odihnă si recreere este susţinut de cadrul natural submontan pitoresc, lipsit 

de factori poluanţi, de o vegetaţie forestieră care ocupă circa 1/3 din teritoriul administrativ; 

microclimatul   reconfortant,   de   stimulare,  cu   nuanţe  sedative   pentru  organism   şi multiplele
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posibilităţi pentru petrecerea timpului liber în natură, sunt tot atâtea motive care oferă oportunităţi 

de dezvoltare a turismului în această localitate. . 
 

Turismul  cultural - pe teritoriul administrativ al localităţii sunt şase obiective înscrise pe 

Lista Monumentelor Istorice, toate încadrate la categoria B: cinci biserici, dintre care trei din lemn, 

în satele Bala de Sus, Runcşoru şi Vidimireşti, două case din lemn în satul Crainici şi vestigiile unei 

aşezări din secolele I î.Hr. - I d.Hr., în satul Bala de Sus. Introducerea acestora în circuite turistice, 

de preferinţă pedestre, va contribui la    punerea în valoare a zestrei culturale locale. 
 

Cicloturismul - în ultimii ani au fost marcate cinci trasee de cicloturism, prin Programul 

PHARE CBC RO/SeM 2004 - 2006 România - Serbia & Muntenegru, cu cofinanţare din partea 

Consiliului Judeţean Mehedinţi, de-a lungul unor drumuri comunale ale localităţii, care pun în valoare 

obiectivele culturale şi frumuseţile cadrului natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismul ecologic si stiintific - este favorizat de prezenţa a două arii naturale cu regim 

protectiv, care ocupă peste 95 % din suprafaţa teritoriului administrativ: Parcul Natural Geoparcul 

Platoul Mehedinţi şi situl Natura 2000 ROSCI0198 Platoul Mehedinţi; prezenţa acestora constituie 

premise pentru organizarea de expediţii/excursii de studii în vederea studierii unor 

elemente/fenomene ştiinţifice, adresându-se cu precădere studenţilor, elevilor sau specialiştilor din 

domeniu, dar şi celor dornici de cunoaştere. 
 

Turismul   de   seiur  este  în  continuă  dezvoltare,   datorită  existenţei  bazei  materiale 

specifice turismului (structurile de cazare, tratament, alimentaţie şi agrement) ,  completată  cu 

variate  posibilităţi  de  petrecere  a timpului  liber  în  natură.  Creşterea capacităţii  de cazare prin 

amenajarea de pensiuni turistice sau agroturistice  poate face din localitatea Bala o importantă 

destinaţie pentru cei  care doresc o vacanţă de repunere în formă, de odihnă, de tratament şi 

relaxare. 



  
 

 
 

Bala-Monografie turistică 

 

 
 

 
V.3. Date privind circulaţia turistică 
Circulaţia turistică exprimă cererea reală sub diferite aspecte şi trebuie analizată  prin prisma a 

trei indicatori principali: sosiri turişti, înnoptări în structurile de cazare şi durata medie a seiurului. 

Tabelul nr. 5.2 
Evoluţia principalilor indicatori ai circulaţiei turistice pentru comuna Bala 

 

Anii Număr turişti Număr înnoptări Durata sejurului 

2015 2.515 37.158 17,0 
2016 2.627 40.019 17,7 
2017 2.743 42.046 16,0 
2018 3404 45.616 15,8 
2019 3226 47.024 15,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date Tempo online (https:l lstatistic i.insse.ro/shop/ ) 
 
 
 

Referitor la datele privind circulaţia turistică  înregistrată în structurile de primire din 

comuna Bala Jud. Mehedinţi, se pot  trage următoarele concluzii: 
 

Indicatorul „număr de turişti", începând cu anul 2015 este într-o continua creștere,în 

perioada 2015-2017 se înregistrează o creștere constantă de aproximativ 5%, în anul 2018 se 

înregistrează o creștere de 25%  , urmată de o ușoară scădere cu 5% în anul 2019 

  

Figura nr. 6 

Evoluţia indicatorului "număr sosiri" pentru comuna Bala,jud. Mehedinţi 
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Indicatorul „număr de înnoptări" a înregistrat de asemenea o creștere continuă , 

începand cu anul 2015 și până în anul 2019 de aproximativ 5%. 

 

Figura nr. 7 

Evoluţia indicatorului  "număr înnoptări" pentru comuna Bala, jud. Mehedinţi 
 

 

Indicatorul „durata medie a sejurului" a înregistrat o uşoară cădere în perioada analizată, 

de la 17 zile la 15,,respective 6 zile. Cu toate acestea, durata medie a sejurului turiştilor cazaţi în 

localitatea Bala este cu mult mai mare decât valoarea aceluiaşi indicator la nivel  naţional  şi judeţean 

(2,4 zile, respectiv 2,2 zile). Acest lucru scoate în evidenţă funcţia turistică - balneară a acestei 

localităţi, faptul că o parte foarte mare a turiştilor sosiţi, vin pentru efectuarea unor tratamente 

balneare în cadrul complexului CERES. 

 
 

Mai trebuie  menţionat  că în  perioada  de  sezon turistic, în lunile  iulie şi august, afluxul de 

turişti care vin  la ştrand, fără bilete de tratament,  deci nu se cazează  la hotel, este foarte  mare şi 

ei nu sunt înregistraţi  oficial  în  evidenţele  unităţii balneare şi, prin urmare, nici în  statisticile  oficiale. 

Sunt persoane care se deplasează cu maşina personală, din localităţile judeţului Mehedinţi, dar şi 

din judeţul  Gorj, din localităţile situate pe stânga  râului Motru; aceştia sosesc până la ora prânzului 

şi pleacă spre seară, fără a se caza,dar deseori servesc  masa la terasă, în stațiune.
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CAPITOLUL 6 

TURISMUL DE SĂNĂTATE ÎN STAŢIUNEA BALA 
 
 

 

 
• Existenţa unei structuri sanitare organizată în conformitate cu dispoziţiile legale 
În vigoare 

Baza de tratament de la Bala a fost dată în folosinţă în anul 1976, fiind integrată în Complexul 

balnear Ceres, atribuit în proprietatea Uniunii Naţionale a CAP (UNCAP) şi a funcţionat ca atare 

până în prezent. Baza de tratament deţine Autorizaţie de funcţionare, acordată conform legii, de 

Ministerul Sănătăţii, cu nr. 278/26.11.2013 (a se vedea Anexa nr. 4). 

 
 

• Existenţa unor instalaţii balneotehnice necesare captării, transportului şi utilizării 
factorilor naturali terapeutici 

 
Toate sursele de ape minerale din staţiune sunt captate şi amenajate cu instalaţii specifice 

pentru a fi valorificate, fie pentru cură internă - forajul F1b,s IBF, fie pentru cură internă - forajele F2 

IMFBRM, F1 IM Motru, F2 IM Motru. Noul foraj F2 Bala - de înlocuire, suplimentează alimentarea 
Bazei de  tratament cu apă    termominerală, totodată alimentează și bazinele de agreement și 
băile de nămol, prin debitul său de 60 l/s . Astfel de izvoare naturale , există pe suprafața stațiunii 
si pot alimenta în viitor noi bazine de agrement/tratament, pentru viitoare complexe turistice . 

Nămolul terapeutic este recoltat de persoane calificate şi utilizat în baia de nămol, în cură 

externă, prin împachetări. 

• Existenţa în cantităţi corespunzătoare a surselor terapeutice şi a factorilor naturali 
terapeutici recunoscuţi ştiinţific ca eficienţi - ape minerale terapeutice, lacuri şi 
nămoluri terapeutice, gaze naturale terapeutice 

Prin lucrările hidrogeologice şi de foraj au fost captate şi puse în valoare surse de ape 

minerale şi nămol mineral, pentru care există licenţă de exploatare , eliberată de ANRM în 

conformitate cu Legea minelor. Rezervele geologice de ape termominerale, hipotermale, 

omologate de către ANMR, asigură funcţionarea Bazei de tratament din incinta Complexului 

balnear Ceres, a bazinelor exterioare şi a bazinelor aferente Băii de nămol. Rezervele omologate 

de nămol terapeutic, utilizate doar în sezonul de vară, prin joncţiuni reci în Baia de nămol, asigură 

necesarul pentru tratament. Din studii mai vechi 13 a reieşit că gradul de solicitare al zăcământului 

de apă termominerală şi al acumulării de nămol este sub 50 %, permiţând astfel dezvoltarea şi 

diversificarea turismului de sănătate din staţiune. 

 
 
13 

Sursa: Colectiv INCOT - Potenţialul balnear al AS România şi valorificarea superioară a acestuia, Bucureşti, voi.  l, 
Prezentarea judeţelor,  1987, Arhiva INCOT 
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• Existenţa dotărilor necesare pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă î n  
regim de continuitate 

 
              În comuna Bala funcţionează un dispensar uman cu trei cadre de specialitate. Pentru 

serviciul de urgenţă, este organizat, conform legii, în oraşul Baia de Aramă, situat la  24 km 

distanţă,  Staţia de Ambulanţă Baia de Aramă, ce asigură asistenţă medicală de urgenţă, în   regim 

permanent, fiind la dispoziţia localnicilor prin serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, 112, dar 

şi pentru cei veniţi în staţiune, dotată corespunzător cu medici de gardă, ambulanţă. 
 

• Existenţa personalului medico-sanitar instruit în patologia specifică staţiunii şi în 
metodologia utilizării eficiente a factorilor naturali terapeutici 

În cadrul Bazei de tratament a complexului Ceres este angajat personal medical specializat 
în patologia specifică staţiunii, în balneoterapie şi în tehnici de balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 

astfel: 

• 1 medic, specializarea reabilitare medicală 

• 7 asistenţi medicali, specializaţi în balneofizioterapie 
• 2 specialişti  kinetoterapeuţi 
• 2 maseuri. 

 
 

• Existenţa unui complex de instalaţii şi dotări de medicină fizică adaptate 
profilurilor patologiei care se tratează în staţiunea respectivă: hidrokinetoterapie, 
kinetoterapie, termomasoterapie, electroterapie, pneumoterapie,  terapie 
ocupaţională şi altele asemenea 

 
În Baza de tratament a complexului Ceres există instalaţii şi dotări de medicină fizică, 

pentru utilizarea apei minerale în balneoterapie (căzi pentru băi cu apă minerală), pentru 
electroterapie (cabinete cu aparate electrice specializate), termoterapie (cabinete cu instalaţii şi 

dotări pentru împachetări cu parafină încălzită), hidrokinetoterapie (bazin acoperit, cu apă caldă) , 

masoterapie (cabinet de masaj), kinetoterapie (sală de gimnastică medicală), aşa cum este 

prezentat şi în Anexa nr. 5. 

 
 

• Existenţa posibilităţii de asigurare a regimurilor alimentare adaptate bolilor  tratate 
în staţiunea respectivă 

În cadrul Complexului balnear Ceres, funcţionează o structură de alimentaţie cu 270 locuri, 
în restaurant clasic, unde persoanele cazate, venite la tratament, poate servi masa, în funcţie de 

dieta recomandată de medicul balneolog. 
 
 

• Existenţa unui microclimat nepoluat 

Staţiunea beneficiază de un microclimat de dealuri, blând, cu influenţe submediteraneene. 
Zona nu este poluată deoarece nu are în apropiere activităţile industriale, nu este traversată de 

artere rutiere cu circulaţie intensă, staţiunea Bala fiind situată relativ  izolat ,într-o zonă fără activităţi 

antropice  cu risc de poluare. 
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• Existenţa unui bioclimat cu efecte favorabile, diferenţiate, asupra organismului 
uman sănătos sau bolnav, care este bine definit în sensul cunoaşterii tuturor factorilor 
care îl compun - temperaturi, regim pluviometric, mişcare  a  aerului, ionizare a aerului, 
încărcare cu aerosoli naturali a aerului şi altele asemenea ca şi a factorilor conecşi - 
altitudinea, structura solului, configuraţia reliefului, oglinzile de apă, cadrul peisagistic 
general, spaţiul verde arboricol şi floricol şi altele asemenea 

 
Din măsurătorile elementelor climatice, topoclimatice, bioclimatice şi de fizica aerului, făcute 

de autorii studiului, în trei anotimpuri şi din interpretarea datelor reiese că bioclimatul staţiunii Bala 

este unul sedativ, indiferent, de cruţare a organismului. 

Caracteristicile climatice, topoclimatice şi bioclimatice generale, determinate , asigură 

condiţii foarte bune pentru climatoterapie, asociată balneoterapiei, fiind recomandate: 

- băi de soare; 

- efectuarea de plimbări şi drumeţii  la obiectivele turistice din regiune; 

- cură de teren;. 

Staţiunea Bala beneficiază  de  un mediu atmosferic  bun pentru om, neinfluenţat de factori 

perturbatori   negativi   pentru   sănătate,   care   să   afecteze   mecanismele   şi   funcţiile  vitale   ale 

organismului  sau  să  solicite  adaptativ  organismul.  Faptul  că  localitatea  este  situată  într-o  zonă 

înconjurată  de dealuri împădurite,  cu peisaje plăcute, odihnitoare, departe de sursele de poluare, 

de  arterele  principale de  circulaţie  şi  de  zonele  urbane, conferă  staţiunii  şi  atributul de  oază  de 

linişte  şi   calm  şi  asigură  calităţile   necesare   pentru  aplicarea  curei  de  teren,   a  plimbărilor, 

drumeţiilor,  dar  şi  pentru  desfăşurarea , în  condiţii corespunzătoare  a  activităţilor  terapeutice  sau 

turistice asociate. 

• Realizarea condiţiilor unei urbanistici moderne: reţea de apă potabilă şi de 
canalizare, iluminat electric, căi de acces şi drumuri asfaltate sau pavate, construcţii 
salubre, neaglomerate şi cu arhitectură corespunzătoare, predominanţa spaţiilor verzi 

 
Infrastructură rutieră 

Reţeaua rutieră a staţiunii este reprezentată de drumul judeţean de acces, DJ 671 A, care 

se continuă cu DC 44, drum de legătură spre satul component Cârşu. Reţeaua rutieră din zona 

staţiunii este modernizată (cu îmbrăcăminte asfaltică, reţea stradală , trotuare, parcări) 
 

Apă curentă 
 

Satul Bala, pe teritoriul căruia se află staţiunea beneficiază de surse şi instalaţii de alimentare 

cu apă în sistem centralizat. Reţeaua de distribuţie, acoperă toată zona staţiunii.Conform  datelor  

preluate de  la  Primăria Bala, debitele asigurate de sursele captate, pentru zona staţiunii, sunt mai 

mari decât cerinţele actuale,putându-se în acest fel  asigura cantitatea de apă necesară pentru o 

viitoare dezvoltare a staţiunii. 
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Canalizare centralizată 

Conform datelor preluate din PUG Bala şi de la Primăria Bala, Întregul areal  al viitoarei staţiuni 

are acoperire cu reţea de canalizare. Cele trei sate (Bala, lupca şi Bala de Sus), care au             acoperire 

cu reţele de alimentare cu apă şi de canalizare, beneficiază şi de o staţie de epurare nouă, modernă, 

care asigură o filtrare mecanică şi biologică eficientă. 
 

Energie electrică 

Reţeaua de alimentare cu energie electrică a comunei Bala este racordată la Sistemul 

Energetic Naţional. Din linia aeriană LEA de 20 KV se racordează 16 posturi de transformare, 

câte unul corespunzător fiecărui sat, cu excepţia satului Rudina care are 2 posturi. Sistemul 

electric include echipamente care permit dezvoltarea de activităţi suplimentare în staţiune. 

Iluminatul public stradal acoperă toată zona staţiunii turistice şi se face prin stâlpi metalici, 

ornamentali . Întregul areal al staţiunii turistice beneficiază de reţea de alimentare cu energie 

electrică. 

 
Gestionare deşeuri 

Serviciul de colectare deşeuri este asigurat printr-un serviciu de salubritate, care le transportă 
şi depozitează în prezent la Drobeta Tr. Severin, la o groapă de gunoi ecologică, realizată pe fonduri 

europene. Pe baza Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, serviciul de salubritate va fi  
preluat  de către Consiliul Judeţean Mehedinţi. 

 
Spaţii verzi 

Pe teritoriul UAT Bala, cea mai mare parte a teritoriului este extravilan, reprezentat de 

vegetaţie forestieră, păşuni, fâneţe, culturi agricole, livezi de pomi fructiferi şi culturi cu vită de vie, 

care totalizează puţin peste 90 % din UAT. Acest procent evidenţiază marea extindere a spaţiului 

verde la nivelul localităţii.  Deşi nu este încă amenajat un Parc balnear, în zona staţiunii  predomină 

,,zona verde", existând posibilităţi de plimbare, de drumeţie şi de relaxare în   natură. 
 

Starea construcţiilor din staţiune 

Pe teritoriul  localităţii Bala, majoritatea locuinţelor păstrează arhitectura locală tradiţională. 

În arealul  staţiunii există  şi  locuinţe  comune  (blocuri de locuit), cu nivelul de înălţime P+4, 

instituţii publice şi magazine diverse la parterul blocurilor , clădiri cu arhitectură specifică perioadei 

anilor '70, în care au fost construite, dar bine întreţinute, neafectând vizual zona. 
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• Stabilirea   perimetrului   de   protecţie   sanitară   a   surselor   de   factori   
naturali terapeutici, în scopul evitării elementelor care ar putea polua 
microclimatul şi factorii naturali terapeutici sau ar  putea  produce  poluare 
fonică sau  estetică în  perimetrul staţiunii - construcţii, industrii, ateliere, 
crescătorii animale și altele asemenea 

 
Conform HG 930/2005, privind Normele de instituire a perimetrelor de protecţie  hidrogeologice 

şi sanitare, sursele hidrominerale terapeutice de la Bala au instituite şi avizate perimetrele de protecţie 

hidrogeologică şi sanitară, cu Aviz  nr. 5/10.07.2002  (a se vedea Anexa nr. 2). 

Deoarece titularul licenţei de exploatare (SC TBRCM SA Sucursala Bala), a executat 

în anul 2014 un nou foraj, în cadrul aceluiaşi perimetru de exploatare, s-au refăcut 

documentaţiile geologice, conform cerinţelor Legii minelor, nr. 85 /2003 şi planurile topografice 

cu delimitarea acestor noi perimetre de protecţie, 

• Existenţa posibilităţilor şi amenajărilor corespunzătoare de relaxare şi 
agrement pentru reconfortarea şi întărirea sănătăţii şi a capacităţii de muncă 
(terenuri de sport şi agrement În aer liber, trasee marcate pentru cură de teren, 
terase, umbrare, parcuri pentru aeroterapie, bazine de înot, piscine, săli de 
gimnastică şi altele asemenea) 

 
Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări 

x  Pe teritoriul administrativ  al comunei  Bala  au fost  amenajate  şi  omologate 

trasee turistice şi de cicloturism (Anexa nr. 7): 
• un traseu turistic, omologat de Autoritatea Naţională pentru Turism 

• 5 trasee de cicloturism, amenajate de Consiliul Judeţean Mehedinţi, prin fonduri 

europene de preaderare (Programul PHARE CBC RO/SeM 2004 - 2006 România 

- Serbia & Muntenegru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  Mai  pot  fi  făcute   excursii/plimbări  în  jurul   staţiunii,  pe  drumurile  comunale   

şi forestiere,până la Brateșu,Rudina, Vidimirești ori Dâlma. Vegetaţia forestieră  

deosebit  de bogată, pajişti şi fâneţe  de o   diversitate floristică și numeroasele 

locuri de belvedere din Culmea Rudinii,Runcșoru,Dâlma,alternează cu ivezi de 

pomi și viță de vie îmbină armonios peisajul în, crearea ambientul  necesar odihnei şi 

relaxării. 

 
Amenajarea zonelor de promenadă şi de odihnă 
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În preajma staţiunii, zonele de promenadă sunt iluminate corespunzător, dar şi pe 
drumul principal din staţiune, oferind persoanelor venite la  tratament posibilitatea odihnei şi  
relaxării. 

Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (tenis, fotbal etc.) 
 

Pe teritoriul staţiunii este amenajat un teren de sport multifuncţional, adiacent scenei în 
aer liber şi  Complexului balnear, cu instalaţie electrică pentru nocturnă, urmând a mai fi o 
construită o sală de sport prin Compania Națională de Investiții și alte obiective care urmează să 
sporească atractivitatea zonei transformând-o într-o veritabilă zonă turistică. 

 
 
 
 

 
Festivalul iei Crainici 
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                                 Teren de sport Bala 
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Pensiunea Casa Gradinariilor 
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Festival Plaiul Closani  Bala 
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