
COMUNA SICHEVIŢA 
 
Cadru natural 
         Comuna Sicheviţa este aşezatã întru-un cadru natural deosebit, pe Clisura Dunãrii, într-o 
zonã colinarã şi montanã pe vãile rîurilor Valea Oraviţei, Valea Sicheviţa, Cameniţa, Valea 
Liborajdei şi Cruşoviţei, pe versanţii munţilor Almãjului.  
          În zona colinarã sînt situate localitãţile Sicheviţa, Gornea, Cruşoviţa şi Liborajdea. În 
zona montanã sînt situate localitãţile Ogaşul Podului şi Liborajdea, Valea Oraviţei, Valea 
Sicheviţa, Valea Ravensca, Cracul Almãj, Zãnou, Cameniţa, Cîrşie, Curmãtura, Frãsiniş, 
Strãneac, Martinovãţ, Lucãcevãţ şi Zãsloane, toate aceste sate sînt componente ale comunei 
Sicheviţa. 
 Scurt istoric  
          Sicheviţa e strãveche aşezare româneascã cu urme de locuire încã din preistoric. Este 
una din cele mai mari şi frumoase comune din judeţul Caraş-Severin. Cercetãrile arheologice 
efectuate în perimetrul comunei de-a lungul anilor au scos la ivealã materiale din paleolitic, 
neolitic, epoca dacicã, romanã şi evul mediu remarcîndu-se pentru cunoaşterea acestor vestigii 
studiile datorate lui Gh. Lazarovici- “Gornea preistorie”, N.Gudea- “Gornea. Aşezãri din 
epoca romanã şi romanã tîrzie”, I.Uzum cu numeroase studii publicate în “Banatica” între 
care ”Romanii în Clisura Dunãrii între secolele VI-XIV”, ”Locuirile medievale româneşti de 
la Gornea-Tîrchevişte” etc, care demonstreazã continuitatea comunităţii pe aceeaşi vatrã de-a 
lungul timpului.  
        Dupã tradiţie prima vatrã a comunei Sicheviţa a fost la locul numit ”Cracu cu Morminţi”, 
apoi s-a mutat în locul ”Cracu Lat” iar a treia oarã la confluenţa vãilor Cameniţa cu Sicheviţa 
unde a rãmas localizatã pînã în zilele noastre. 
         Atestatã documentar în anul 1363, localitatea apare menţionatã neîntrerupt în toţi anii 
urmãtori, ca la mijlocul secolului al XVIII-lea o parte a populaţiei satului sã se stabileascã în 
alte locuri din imediata apropiere, dînd astfel configuraţia de azi a comunei cu cele 17 sate 
răzleţe aparţinãtoare plus Gornea şi Sicheviţa. Teritoriul fiind la început acoperit cu pãduri, 
locuitorii au fãcut defrişãri masive pentru a putea practica agricultura. 
         În anul 1774 localitatea a fost încadratã în Regimul de graniţã Valaho-Iliric, fiecare 
locuitor primind în anul 1777 o suprafaţã de 750 stînjeni pãtraţi, pãmînt pentru loc de casã. 
Locuitori  
         Numãrul locuitorilor dupã recensãmîntul din 1992 a fost de 2.804 din care bãrbaţi 1.409 
şi femei 1.395 ..Pe etnii , în 1992 au fost  2.750 romani, 32 ţigani, 12 sarbi, 5 cehi, 2 
ucrainieni, 1 croat, 1 german, 1 bulgar. 
Biserici  
         Comuna are 2 biserici ale cultului creştin-ortodox şi 2 biserici ale cultului baptist. În 
incinta bisericii ortodoxe din Sicheviţa este amplasat monumentul eroilor cãzuţi în primul 
rãzboi mondial.  
Particularităţile zonei  
         Este zonã de graniţã, izolatã , fãră cale feratã, cu o infrastructurã nedezvoltatã. Pe o 
parte a teritoriului trece şoseaua naţionalã Orşova-Moldova Nouã.  
         Pe Dunãre se practicã pescuitul sportiv şi industrial.  
Sărbători, atracţii turistice 



         Sãrbãtori locale sunt “rugile sau nedeile” în Gornea la 9-10 mai în Sicheviţa luni şi marţi 
la Rusalii. Tîrg bilunar la Sicheviţa. Atracţii turistice: muzeul de istorie şi etnografie a satului 
din Gornea, Vila Rustica, Cetatea romanã, cuptor de cãrãmidã roman.  
 


