Muzeul regiunii Porţile de Fier
În 1881, V. Dimitrescu publică lucrarea „Muzeul Severinului” în care sunt prezentate
monumentele descoperite în jud. Mehedinţi, cât şi antichităţile descoperite întâmplător sau prin
cercetări sistematice, pe care autorităţile locale le strânseseră într-un singur loc.
În 1912, prof. Al. Bărcăcilă înfiinţează „Muzeul Istoric al Liceului Traian”, care se va muta în
1926 în clădirea nou construită de lângă castrul roman, care, încă de la început, trebuia să
adăpostească şi un muzeu ce se va numi, de acum, „Muzeul de istorie şi etnografie din Turnu
Severin”.
După 1945, muzeul creşte în importanţă şi îşi lărgeşte arealul de cercetare, fiind numit Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier.
La 15 mai 1972 s-a deschis muzeul în forma actuală având două secţii: istorie şi ştiinţele
naturii cu un acvariu în care sunt prezentate specii de peşti dunăreni. Ulterior au mai fost create
secţiile de etnografie şi de artă.
Drobeta Turnu Severin este un oraş tânăr, înfiinţat la 1883. Încă din primii ani de existenţă a
lui, autorităţile locale au fost preocupate de strângerea şi păstrarea obiectelor antice apărute în
timpul diferitelor lucrări ce proveneau de la construcţiile romane sau feudale. Aceste construcţii
sunt:
-castrul roman Drobeta
- podul construit de Apollodor din Damasc la ordinul împăratului Traian
- termele romane
- fortificaţia poligonală din sec. XIII d. Chr.
- Biserica mitropoliei Severinului.
1.Secţia Istorie-Arheologie
SALA 1)

PREISTORIE (de la paleoliticul superior la prima epocă a fierului
SALA 2

Civilizaţia geto - dacică (din a doua epocă a fierului până în sec. I)

SALA 3

- Războaiele daco - romane;
Monumente antice de la Drobeta
Cucerirea Daciei de către romani (războaiele daco- romane sec. I-II; castrul roman la
Drobeta)
În urma celor două războaie, 101-102 şi 105-106 d. Chr., romanii vor cuceri regatul lui
Decebal, iar Dacia va fi transformată în provincie romană. Drobeta va fi primul castru de
piatră ridicat de cuceritori în provincia Dacia romană.
Castrul Drobeta apăra pe malul de nord al Dunării podul pe care l-a construit Apollodor din
Damasc la ordinul împăratului Traian. Lângă castru se află instalaţia de băi romane, cea mai
mare construcţie de acest fel din Dacia romană.

SALA 4

Sala 4 - Drobeta antică în sec. II-III d. Chr.

Sala 4 - Drobeta antică în sec. II-III d. Chr.
SALA 5

Sala 5 - Viaţa spirituală la Drobeta
Statuete din bronz şi marmură ale zeităţilor romane şi ale Orientului antic ajunse în Dacia
prin intermediul cohortelor şi legiunilor romane care au trecut pe la Drobeta.
De un loc aparte de bucură reprezentările cultului "Cavalerilor danubieni" sau
"Cavalerului trac".

SALA 6

Sala 6 - ISTORIE MEDIEVALĂ

o
o
o
o

Migraţiile
Creştinismul
Formarea poporului român şi a limbii române
Formarea statelor feudale româneşti.

Locul şi rolul Ţării Severinului, Banatului de Severin şi Cetăţii Severinului în lupta
antiotomană, de independenţă şi unitate statală sec. XIII-XVII.
SALA 7
EPOCA MODERNĂ - de la revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu la 1
DECEMBRIE 1918 (Marea Unire – Ziua Naţională a românilor)
Revoluţia de la 1821;
Revoluţia de la 1848;
Fondarea oraşului modern Turnu Severin (22 aprilie 1833);
Învăţământul în Mehedinţi în sec. al XIX-lea: dascăli, manuale, şcoli;
Unirea Principatelor Române- 24 ianuarie 1859;
Domnia lui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen în România – 1866-1914;
Proclamarea României regat;
o Războiul de independenţă;
o Primul război mondial (Războiul reîntregirii neamului);
o Ocupaţia germană la Turnu Severin; Lupta de rezistenţă a maselor.
o
o
o
o
o
o

Sala 7 - Automobil francez 1904
SALA 8 ARTA FEUDALĂ ROMÂNEASCĂ (sec. XVII-XIX)
o
o
o

artă bisericească
podoabe
mănăstiri ortodoxe – ctitorii voievodale şi boiereşti, lăcaşe de cult, focare de
cultură, sistem de apărare.

Meleagurile mehedinţene sunt şi vatră de ctitorii voievodale şi boiereşti, care au contribuit la
menţinerea credinţei ortodoxe în zonă. Mănăstirile Strehaia, Gura Motrului, Schitul
Topolniţei şi „Sf. Treime” din Cerneţi au fost focare de cultură medievală, servind şi ca
sistem de apărare într-o zonă în care atacurile duşmane erau insistente.
SALA 9
EPOCA CONTEMPORANĂ (1919-1945)

Sala 9 - MEHEDINŢIUL INTERBELIC
Judeţul Mehedinţi pe coordonatele istoriei interbelice:
dezvoltarea economică, edilitară;
viaţa politică;
viaţa culturală: instituţii de cultură (şcoli, muzee, biblioteci), presa vremii,
manifestări culturale şi ştiinţifice, personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti
şi universale cu obârşie în Mehedinţi sau numai cu activitate în Mehedinţi;
o participarea mehedinţenilor la cel de-al II-lea război mondial.
o
o
o

2.Expoziţia Ştiinţele naturii, inaugurată la 15 mai 1972, prezintă condiţiile fizice şi
geografice ale Defileului Porţile de Fier (Sala 1)

Sala 1 (aspect general)
flora şi fauna terestră a Defileului Porţile de Fier (Sala 2
Babacai şi ruinele Golubac

Peştera Golubac

Defileul Cazanelor
Diversitatea florei şi faunei, condiţionată de complexitatea substratului geologic, a conferit
Defileului Dunării cuprins între Sviniţa şi Gura Văii, binemeritatul prestigiu de unicat
european.

Diorama Cazanele Dunării
hungarica (laleaua de Cazane)
Elementele faunistice: vipera cu corn, broasca ţestoasă de uscat, codalb, lăstunul de stâncă
completează frumuseţea peisagistică a Cazanelor Dunării.

Vipera ammodytes ammodytes - vipera cu corn

Testudo hermmani hermmani - broasca ţestoasă de uscat

Apus melba - lăstunul de stâncă
Pe stâncăriile de la Tricule întâlnim singura populaţie de pin negru de Banat din defileu, aici
găsindu-se la altitudini mai joase decât cele normale.

Diorama Dunărea la Tricule
Ciocănitoarea neagră sau negraica, legată trofic de prezenţa insectelor de sub scoarţa acestor
conifere, potârnichea de stâncă şi şarpele de sadină creează tematica dioramei Dunărea la
Tricule.
Una dintre cele mai mari văi afluente Dunării este Valea Cernei, unde vegetaţia forestieră
este propice şi mamiferelor mari: lupi, mistreţi.

Diorama Valea Cernei

Lynx lynx - râs

Felis sylvestris - pisică sălbatică

Meles meles - bursuc

ihtiofauna dunăreană a lacului de acumulare Porţile de Fier (acvariul), flora şi fauna
specifică mediului acvatic din zona Porţile de Fier (Sala 3)

Acvariul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier (imagine generală)

Somn

Şalău

Ştiucă

Cegă
Expoziţia Ştiinţele naturii se încheie cu câteva aspecte legate de cosmogonie, apariţia vieţii
pe Pământ, dovezi din domeniul paleontologiei, originea şi evoluţia omului.

Aspect din Sala 4

Aspect din Sala 4

Amoniţii de la Sviniţa

Fragmente fosile ale unui schelet de Elephas trogontherii descoperit la
Batoţi

Aspect din Sala 4 - originea şi evoluţia omului. În prim plan, Homo
sapiens sapiens Schela Cladovei, descoperit la Schela Cladovei (jud Mehedinţi).

Homo sapiens sapiens, care au trăit acum 9500 de ani şi au constituit cea
mai veche aşezare stabilă din Europa.
3.Secţia de Etnografie şi Artă populară a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier dispune
de un patrimoniu preţios şi bogat, valoros din punct de vedere documentar
În principal, se disting următoarele idei tematice:
o

Omul şi habitatul – spaţiul de locuit: tipuri de aşezări rurale din Mehedinţi,
gospodăria (curtea şi acareturile), locuinţa, interiorul;

Poartă cu motivul "frânghiei" – Cerveniţa

Casă de la Cireşu (reconstituire)

Moară cu ciutură (Selişte – Isverna)

Interior de cameră de la câmpie - Gârla Mare

Interior de cameră din zona de munte – Izverna

Interior ţărănesc din sat de păstori transhumanţi - Titerleşti
o

Comuniunea om - natură: ocupaţiile din mediul rural (agricultura,
păstoritul, pescuitul, albinăritul, dulgheritul, şindrilăritul, olăritul,
prelucratul fibrelor vegetale şi animale);

Secţia de Etnografie şi Artă populară – ocupaţii tradiţionale

Secţia de Etnografie şi Artă populară – ocupaţii tradiţionale

Atelier de olar – Şişeşti
o

Minunata colecţie de port popular mehedinţean se valorifică în cadrul
secţiunii ce prezintă aspecte legate de ceremonialul de nuntă. Costumul de
sărbătoare este prezentat în cadrul alaiului de nuntă de la Balta, în antiteză cu
costumul de zi cu zi şi de muncă. De asemenea, se expune costumul purtat în
sezonul călduros, cât şi cel de vreme rea.

Alai de nuntă de la Balta

Port popular pentru bărbaţi, femei şi copii
Dar în expoziţie nu se valorifică numai aspecte de civilizaţie tradiţională românească.
Secţiunea expoziţională „Amintiri din Ada- Kaleh" prezintă amatorilor aspecte de
civilizaţie orientală a izolatului turco- osman ce a existat pe Insula Ada- Kaleh, azi inundată
de apele lacului de acumulare al barajului Hidrocentralei Porţile de Fier.

Secţiune "Amintiri din Ada - Kaleh"
De asemenea, periodic, specialiştii acestei secţii, pentru numerosul său public, organizează
expoziţii temporare în care se valorifică şi se evidenţiază alte laturi estetice şi documentare
ale patrimoniului muzeal.
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românească"

românească"
4.Secţia de artă Clădirea care adăposteşte sediul Muzeului de artă este un
veritabil monument de arhitectură. Stilistic se înscrie în unitatea arhitecturală a
oraşului dominată de eclectismul barocizat, occidental

Clădirea Muzeului de Artă

5.Laboratorul de restaurare conservare Înfiinţat în anul 1980 în cadrul Muzeului
Regiunii Porţilor de Fier, Laboratorul restaurare - conservare are în grijă patrimoniul muzeal al
acestei instituţii. Aici sunt îmbrăţişate un cerc larg de probleme legate de cauzele deteriorării
obiectelor muzeale, de posibilitatea de a le readuce la starea lor iniţială şi de păstrarea lor
raţională, astfel încât să nu-şi piardă însuşirile fizice, estetice şi istorice.

Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier
Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I, simbol al energeticii
româneşti, rod al colaborării româno-iugoslave, a fost inaugurat la 16 mai 1972. Muzeul
Hidrocentralei Porţile de Fier I s-a deschis în 1976, prezentând caracteristicile generale ale
Dunării, datele hidrologice, mărturii materiale
ale aşezărilor umane din zonă.
Începerea oficială a lucrărilor la Sistemul
Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I a
avut loc la 7 septembrie 1964.
Această construcţie este simetrică şi identică,
având două centrale hidroelectrice despărţite de
barajul deversor, cu o lungime de 441 m şi 14
guri deversoare, înălţimea barajului fiind de 74
m.
Lacul de acumulare format are peste 2 miliarde metri cubi apă şi o lungime de 120 km.
Trecerea vapoarelor se face prin cele două ecluze construite simetric faţă de axul barajului.
Sistemul de ecluzare este în două trepte după principiul vaselor comunicante (diferenţa de
nivel a apei este de 30 m).
Înainte de construirea Hidrocentralei de la Porţile de Fier I, Colectivul complex al Academiei
Române a făcut cercetări complexe în zona viitorului lac de acumulare Porţile de Fier I. O
parte din aceste cercetări au fost valorificate în cadrul expoziţiei. Zona Defileului Porţile de
Fier a fost locuită încă din paleolitic. Cercetările au stabilit că aici s-au dezvoltat două culturi
arheologice noi: Schela Cladovei în epipaleolitic şi Insula Banului în prima epocă a fierului.
Expoziţia ilustrează faptul că aceste comunităţi umane au locuit aceasta zonă de acum 30.000
de ani până în zilele noastre. Acest lucru este demonstrat de o bogată ceramică aparţinând
diferitelor culturi arheologice. Zona aceasta a fost disputată de-a lungul secolelor de puterile
militare care au acţionat pe acest segment al Dunării. În epoca romană, această zonă a jucat
un rol important. Întărită cu numeroase fortificaţii, aceasta a constituit baza de pornire a
luptei împotriva statului dac. Pentru a putea controla regiunea, romanii au construit un drum
pe malul sudic al Dunarii, adesea tăiat în piatră, iar pe fluviu şi-au trimis o flotă militară.
Armele de foc prezente în expoziţie sugerează lupta dusă de populaţia locală, ajutată de
numeroase fortificaţii împotriva năvălitorilor. Primul aşezământ monahal din Ţara
Românească a fost organizat în jurul Mănăstirii Vodiţa. Construită de călugărul sârb Nicodim
în secolul al XIV-lea, aceasta a constituit un focar al ortodoxiei, care se opunea penetraţiei
catolicismului în zonă.
O parte din zona Porţile de Fier a fost disputată de cele două mari imperii ale vremii:
Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. În acest sens, austriecii au construit în Insula AdaKaleh o fortificaţie de tip Vauban, dar insula a revenit Imperiului otoman şi aici s-a stabilit o

comunitate turcească. După primul război mondial, statutul acestei populaţii era neclar. În
1923, reprezentanţii comunităţii turceşti au cerut ca insula să facă parte din statul român.
Până la inundarea insulei de lacul de acumulare Porţile de Fier I, populaţia se ocupa cu
turismul, cele mai căutate produse fiind dulceaţa de trandafiri şi smochine, rahatul turcesc,
ţigaretele.
În urma formării lacului de acumulare au fost strămutate
7 localităţi pe malul sârbesc şi 10 localităţi pe malul
românesc (Orşova, Ada-Kaleh, Ogradena, Vârciorova,
Tisoviţa, Plavişeviţa etc.).
În amintirea Insulei Ada-Kaleh s-a amenajat un interior
turcesc cu piese reprezentative populaţiei turceşti ale
acestei insule aflată într-o zonă de interferenţă a
Imperiului Habsburgic şi Imperiul Otoman.
În muzeu sunt expuse costume populare din zona Porţile de Fier şi o moară de apă,
considerată precursoarea turbinei moderne
Pelton.
Diversitatea biologică, complexitatea
substratului geologic, la care se adaugă valorile
culturale, fac ca zona Porţile de Fier să aibă o
reputaţie ştiinţifică internaţională.
Defileul Porţile de Fier este considerat un
muzeu geologic în aer liber. Aici există o
varietate de roci magmatice, metamorfice şi
sedimentare. Remarcabile sunt rocile tipice
zonei Porţile de Fier, ca: gresia de Gura Văii, calcarele urgoniene din Cazanele Dunării,
granitul de Ogradena, gabbroul de Iuti, serpentinite de Tisoviţa şi Plavişeviţa.
Datorită bogăţiei avifaunistice, cursul Dunării din zona Porţile de Fier este declarat Sit
Natura 2000.
Incursiunea în Muzeul de la Hidrocentrala Porţile de Fier I se încheie cu coborârea în Sala
turbinelor, unde se pot admira cele 6 turbine Kaplan, cu o putere instalată a fiecareia de 194,5
MW.
Greutatea unei turbine este de 3680 t. Axul turbinei are o lungime de 18 m şi 71,5 rotaţii pe
minut. La capătul inferior al acestuia se găseşte asamblat butucul cu cele 6 pale (20 t fiecare
pală. Rotorul generatorului are 600 t greutate şi 14 m diametru. Căderea medie de apă este de
27,5 m, iar debitul necesar fiecărei turbine este de 800 m3/s. Curentul produs de turbine trece
la cele 6 transformatoare ridicătoare de putere, apoi este transmis la staţiile de conexiune.
Hidrocentrala de la Porţile de Fier I este cea mai mare din România, producând 50% din
hidroenergia ţării.

Complexul hidroenergetic Porţile de Fier I
Costume populare mehedintene

Istorie veche

Istorie veche

Istorie veche

Istorie veche

Istoria zonei Porţile de Fier

Interior turcesc pe insula Ada-Kaleh

Insula Şimian -Zidul cetăţii Ada-kaleh

Moara cu apă, precursoarea turbinelor Pelton

Muzeul sătesc din Gornea
Muzeul a fost infiintat in anul 1970; aici este expus un bogat material arheologic
provenit din siturile de pe raza comunei. In colectie sunt incluse si obiecte legate de obiceiul
pescuitului.

