
 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMUNICAT 
 

 În urma recunoașterii oficiale de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri (MEEMA) a Rutei Cultural Turistice ”Pe urmele lui Hercules”, în perioada 11 – 16 
octombrie 2020, o echipă a MEEMA s-a deplasat împreună cu ing. Dorin Bălteanu, autorul 
proiectului, pentru a filma obiectivele turistice de pe traseu.  
 Filmările realizate au fost montate în cadrul unui videoclip de promovare a zonei care a 
fost postat pe facebook-ul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul 
Turismului din cadrul MEEMA, întrunind, după numai câteva zile de la postare, peste 40.000 de 
vizualizări. 
 
 Videoclipul de promovare ”Pe urmele lui Hercules” este promovat pe platformele digitale 
ale M.E.E.M.A., ale Comisiei Europene, pe site-ul oficial și pe facebook-ul Primăriei Băile 
Herculane. De asemene, videoclipul realizat de specialiștii MEEMA, va fi distribuit  consiliilor 
județene și primăriilor localităților incluse în traseu și va fi prezentat la târgurile și expozițiile de 
turism, din țară și de peste hotare 

Ruta Cultural Turistică ”Pe urmele lui Hercules” urmărește firul epic al Legendei lui 
Hercules și unește, pornind din bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, 
destinații turistice din trei județe din sud – vestul ROMÂNIEI (CS, GJ, MH), având un patrimoniu 
natural (Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Geoparcul Platoul Mehedinți, Parcul Natural 
Porțile de Fier), cultural (mânăstiri, mori pe apă), istoric (monumente istorice, muzee), cu mare 
potențial de dezvoltare turistică, cu scopul de a le promova dintr-o perspectivă atractivă din punct 
de vedere turistic, sub un singur brand și de a dezvolta un nou produs turistic 
  Proiectul ”Pe urmele lui Hercules” propus de Primăria Băile Herculane se numără printre 
primele trei rute cultural turistice recunoscute oficial de către M.E.E.M.A., după Ruta Bisericilor 
de Lemn din Bihor (23 iunie 2020) și cea a județului Hunedoara, Din inima Daciei până în vatra 
străveche a pământului românesc (23 iulie 2020) dar, totodată este prima Rută Cultural 
Turistică dezvoltată pe plan național recunoscută de minister. 
 
 Lansarea oficială a proiectului împreună cu videoclipul de promovare a fost făcută la Băile 
Herculane, în cadrul celei de-a patra ediții a Simpozionului național ”Herculane – arcade în timp” 
din iunie 2021 când reprezentanții M.E.E.M.A. și ai Primăriei Băile Herculane au acordat diplome 
de recunoaștere reprezentanților comunităților locale de pe traseu. 
 
 Proiectul traseului ”Pe urmele lui Hercules”, realizat în urma unei activități susținute de 
documentare și cercetare apreciate, de către reprezenții oficiali ai M.E.E.M.A., propune o 
călătorie în timp, în preistorie, având la bază Legenda lui Hercules, despre care Mircea Eliade 
spunea că:  
 ”…povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, 
în timpul fabulos al începuturilor”. 
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