
COMUNA BERZASCA 
    
          Comuna  Berzasca, aşezată în  partea  de  sud  a  judeţului  Caraş-Severin, pe DN 57 la  
74  de  km. amonte  de  Orşova  şi  la  58  de  km. aval  de  Baziaş , se  învecinează  la  est  cu  
teritoriul  comunei  Sviniţa  din  jud. Mehedinţi, la  vest  cu  teritoriile  comunei  Sicheviţa, la  
nord  cu  m-ţii  Almăjului  şi  la  sud  cu  fluviul  Dunărea. Are o  populaţie  de  cca. 3800 de  
locuitori. 
Populaţia  comunei /localităţi  aferente: 
     -  loc.  Berzasca  - 1955  locuitori 
     -  loc.  Liubcova - 1300  locuitori 
     -  loc.  Bigăr       -   430  locuitori 
     -  loc.  Cozla       -   180  locuitori 
 
Scurt istoric 
          Atestată documentar la 1692, înconjurată de dealurile: “Cracul  cu Toaca“, “Dealul  
Mic“, “Cloaca“, “Abrila“ şi „Cracul  Lupşii“, comuna Berzasca îşi are originea numelui în 
cuvîntul „bîrza“, însemnînd „repede” în limba slavonă, de la rîul cu acelaşi nume, Bîrzasca, 
care curge repezinos şi pe ale căror maluri, în decursul veacurilor şi după împrejurări, şi-a  
schimbat vatra. 
        În urma săpăturilor arheologice, s-au găsit obiecte din bronz, brătări, lămpi, săgeţi, vase, 
monede, ornamente, care dovedesc existenţa unei aşezări încă de pe timpul romanilor. Istoricii 
susţin că pe la sfîrşitul veacului al XVII-lea, a fost stabilită actuala vatră a localităţii  
Berzasca. 
          
Aşezăminte culturale 
         În cadrul comunei există şi îşi desfaşoară activitatea trei Case Culturale în localităţile  
Berzasca, Liubcova şi Bigăr. 
         În incinta Casei Culturale Berzasca îşi are sediul Centrul de Informare-Documentare al 
„Parcului Natural Porţile de Fier“ înfiinţat în urma încheierii acordului de parteneriat între 
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie a Universităţii din Bucureşti, Primaria şi Casa 
Culturală Berzasca. Tot în cadrul Casei Culturale Berzasca există şi îşi desfaşoară activitatea 
formaţia de dansatori amatori de muzică populară românească şi sîrbească. De asemenea 
funcţionează şi o bibliotecă cu un numar de 1700 volume. 
 
Biserici 
         Instituţiile  de  cult  din  comuna  Berzasca: 
             - 2  biserici, cultul ortodox 
             - 3  biserici, cultul romano-catolic 
             - 4  biserici, alte culte. 
         Corul bisericesc existent pînă în zilele noastre, a fost înfiinţat în anul 1896 de  părintele 
Arsenie Golumba, fiind compus din 45 de persoane. 
 
Particularităţi ale zonei 
         Evoluţia  şi forma  reliefului  acestei zone, clima  blîndă  cu nuanţe  submediteraneene, 
oferă  condiţii deosebite  pentru  dezvoltarea  diferitelor  tipuri  de ecosisteme  de  un  
remarcabil  interes  ştiinţific. 
         Sînt prezente şi fenomene endocarstice în zonă, cum ar fi peşterile: Gaura  Haiducească 
(din  rezervaţia  Valea  Mare), Gaura  cu  Muscă, Peştera  Gaura  Chindiei II, Peştera  din  
Valea  Polevii, Peştera  Zamoniţa. 



         Asocierea  originală  a  cadrului  natural,  de  un  pitoresc  aparte, ridică regiunea  la  
rang  de  zona  turistică dar  care  din  păcate  nu  este încă  valorificată  corespunzator. 
 
Sărbători locale  
        „Ruga“, organizată  în fiecare  an  în data  de  13-14  iulie   
  
Trasee de drumeţie 

• Berzasca : Cascada de tuf "Pişătoarea", Muntii Almaj, pe Valea Sirinea - km 14,5  
• Berzasca : Gaura Cornii - Muntii Almaj, pe Valea Berzasca - "La Gaura", 420m alt si 

121m lungime, acces din Berzasca (cantonul Chiacovat) 
• Berzasca : Pestera de la Dumbravita Mica, Muntii Almaj, pe Dunare la confluenta cu 

Valea Sirinea, 32m lungime 
• Berzasca : Pestera de la Pepa, Muntii Almaj, pe Dunare la confluenta cu Valea 

Sirinea, 19m lungime 
• Berzasca : Pestera de la Voinicovat, Muntii Almaj, pe Valea Berzasca, 77m lungime, 

acces: Berzasca (cantonul Chiacovat/canton Voinicovat) 
• Berzasca : Pestera din Cleantul Panzii, Muntii Almaj, pe Valea Berzasca - Valea 

Chiacului, 38m lungime, acces: Berzasca (cantonul Chiacovat) 
• Berzasca : Pestera din Cleantul Zbegului, Muntii Almaj, pe Valea Berzasca - Valea 

Chiacului, 31m lungime, acces: Berzasca (cantonul Chiacovat) 
• Berzasca : Pestera Socolovat, Muntii Almaj , pe Valea Sirinea - cascadele Bobot si 

Jgheab (km 12,5), 35m lungime 
• Berzasca : Pestera Zamonita (P. din Dragosele), Muntii Almaj - Deal Mosnic, asezata 

in Poiana Zamonita - Valea Dragoselca, 330m alt si 64m lungime, acces: Berzasca- 
canton Debeliulg -Bigar (se urca pe cursul raului Berzasca pana la confluenta cu Valea 
Dragosele)  

 


