
COMUNA SVINIŢA 
 
         Formată din satul cu acelaşi nume; colonie sârbească, iniţial Siniţe, dezvoltată într-un 
centru grăniceresc înfiinţat în sec. al XVIII-lea de administraţia austriacă pentru 
supravegherea traficului fluvial; izolată în lanţul de sate româneşti de pe malul Dunării.  
Localizare: în vestul extrem al judeţului Mehedinţi, în defileul Cazanelor, la 52 km V de 
Orşova. 
Organizare administrativă anterioară 
     - 1773-1872 organizare de tip militar în cadrul Regimentului de Graniţă Româno-Bănăţean 
nr. 13;  
     - 1872-1919 comună în plasa Orşova, sub administraţie austro-ungară;  
     - 1919-1950 comună în plasa Orşova, jud. Severin;  
     - 1951-1952 comună în raionul Almăj Mehadia, regiunea Severin;  
     - 1952-1955 comună în acelaşi raion, regiunea Timişoara;  
     - 1955-1964 comună în raionul Orşova, regiunea Timişoara;  
     - 1965-1968 comună în raionul Orşova, regiunea Banat  
Populaţie: 1132 locuitori în 2002 
Forme de locuire temporară în afara satului: sălaşe-gospodării agro-pastorale, situate 
izolat pe terenuri agricole şi pe fâneţe, locuite în mod special în perioada lucrărilor agricole şi 
de recoltare a fânului. 
Infrastructură: electrificare 1953, reţea de apă şi canal. 
Ocupaţii tradiţionale: pescuitul cu vârşa, plasa, prostovolul. 
Instalaţii tradiţionale:  Morile cu ciutură de la Ţiganski Ogaş, Vodenicki Ogaş, Povalina, 
Stariştea, Valea Iuţului, Elişeva, de o mare valoare etnografică, veritabile curiozităţi 
aparţinînd altor timpuri, sînt menţinute încă în funcţiune. Fiecare dispune de mai multe pietre 
alergătoare de grosimi diferite, schimbate concomitent cu găleţeaua:  

 
 
          Depozitul natural de gresie, aflat în raza comunei, pune la dispoziţia camenarilor 
materia primă necesară.  
Calendar:  
    -  Festivalul Smochinelor- august;  



    -  Festivalul Satelor Dunărene, 1-2 mai;  
    -  Festivalul Sportului, 1-2 mai  
    -  Festivalul Muzical al Minorităţilor -august.  
       Una dintre trăsăturile culturii materiale este traista de lînă folosită pentru transportul pe 
spate al greutatilor mari pe distanţe lungi. Traista de lînă, ca obiect de transport, este specifică 
populaţiei româneşti şi sîrbeşti, spre deosebire de populaţia cehă, care foloseşte brenta (coşul 
de nuiele purtat pe spate).  
Monumente istorice:  

 

Cetatea Tricule 

      După distrugerea cetăţii Sviniţa (apărată de cavalerii teutoni), cu materialul de construcţie   
s-a ridicat Cetatea Tricule (sec. al XVI-lea). Aceasta se compunea din trei turnuri legate între 
ele printr-un gard de palisade - o incintă sub formă de triunghi. Cetatea avea sarcina de a opri 
incursiunile turcilor.  

 


