
ORAŞUL ORŞOVA 
 
Aşezare: 
       Oraşul Orşova se află în S-V-ul României, în jud. Mehedinţi, la 22,50 long E si 44,90 lat 
N, între m-ţii Banatului şi m-ţii Mehedinţi acolo unde rîul Cerna se varsă în Dunăre.  
       Situat într-o mică depresiune pe culoarul Timiş-Cerna, oraşul se întinde de-a lungul  
golfului ce poarta numele rîului, pe un arc de cerc cu o lungime de 4,5 km. 
       Noul oraş, dezvoltat în jurul golfului la 3-4 km de vechea aşezare, inundată în anii 1968-
1970 de apele lacului de acumulare PF I, ocupă teritoriul fostelor sate Jupalnic, Coramnic si 
Tufari. În momentul de faţă oraşul porneşte din imediata apropiere a lacului de acumulare, în 
care se scaldă, pitoresc, zidăria de piatră şi beton a falezei, loc de promenadă pentru turişti şi 
localnici, dar şi traseu tradiţional de alergări pentru tinerii sportivi de la centrul de caiac-canoe 
din localitate. 
 
Istoric 
       Orşova are o vechime de 18 veacuri şi este în acelaşi timp un oraş nou, ridicat în anii 
1968-1970. 
       Aşezată strategic pe Dunăre în zona “Porţilor de Fier” cunoscute din antichitate pentru 
dificultatea condiţiilor de navigaţie, localitatea exista şi pe timpul războaielor geto-dacice, sub 
denumirea de Dierna. O atestă vestigiile arheologice descoperite aici -un tezaur de monede 
dacice din argint , fragmente de ceramica geto-dacică. 
        În zona Cazanelor pe malul sîrbesc se află Tabula Traiana. Inscripţia consemnează  
eforturile de construire a drumului militar roman, sub comanda împăratului Traian, şi care 
urma să servească cuceririi teritoriilor de la nord de Dunăre. Datorită ridicării nivelului apei 
odată cu construirea barajului, a fost scoasă din stîncă şi înălţată, împreună cu o parte din 
vechiul drum , 20 m deasupra apei. Imensul bloc de piatră are o greutate de peste 250 tone. 
        Un alt obiectiv istoric important îl constitue Ceasul Solar şi Mira care măsurau  
acum 2000 de ani scurgerea timpului şi adîncimea apei. Acestea se află în  
Cazanele Mici în apropierea Golfului Mraconia. 
        Hidrocentrala Porţile de Fier 1 este şi ea un obiectiv turistic important şi intens vizitat. 
       Catredala Catolică din Orşova, în stil modern, este unică în ţară prin forma ei şi rezonanţa 
acustică pe care o are. Pe Dealul Moşului se află mînăstirea Sf. Ana un lăcaş de cult aparte  
asemănător ca aşezare cu cele de pe Muntele Atos. Tot aici, într-o construcţie modernă adăugată 
ulterior, se află şi muzeul memorial Pamfil Şeicaru, deschis relativ recent în memoria ctitorelui 
mînăstirii. 
 
 


