
  

 
 
 
 
 

Obiective Turistice  

1.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 turist ică 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; 
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• 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. 

 
 
 

  
 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  monumen te  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 

Boscaru 
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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Ziua Iei , Crainici ,Bala, Mehedinți 2020 

 

 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5610&m=db


 
 

 

 

Biserica Bala 

 

Biserica Comănești-Monument istoric 
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Bala de Sus 
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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. 

 

 
 

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 
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Băi, La Tei ) pensiune turistică ( Casa Grădinarilor)  

 

 

 
 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; 

 

 
â 
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Baza de agrement -piscine cu apă minerală 
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Trasee de cicloturism şi de drumeţie 
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• 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 

 

 
 

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

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5610&m=db


 
 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

• Existenţa dotărilor necesare pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă î n  

regim de continuitate 
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              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. 
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• 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 

 
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). 
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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 

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. 
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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. 
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