COMUNA CORONINI
Localitatea Coronini, este aşezatã pe malul stâng al fluviului Dunãrea, la apus de satul
aparţinãtor Sfânta-Elena, sub platoul dealului “Varad”, pe un relief stîncos. Are statut
administrativ de comunã în cadrul judeţului Caraş - Severin.
Scurt istoric
Localitatea Coronini, dateazã de pe vremea împãrãtesei Maria Tereza, şi poartã numele
fostului general în armata austriacã “Von Coronini”, fost guvernator al “Banatului”, (inclusiv
al celui de peste Dunãre, aproximativ din perioada anilor 1780). Populaţia bãştinaşã se trage
din judetul Gorj, prin stabilirea tãietorilor de lemn, în zona râului Radimna.
Numãrul de locuitori este de 2026 la 1 iulie 2001, ocupaţia de bazã fiind agricultura şi
pescuitul.
În localitatea Coronini, existã reţea de aducţiune a apei potabile, prin cãdere.
Biserici
Biserica Baptistã
Biserica Ortodoxã – majoritară.
Sărbători locale
Nedeea, ce reprezintã hramul bisericii ortodoxe ,de Sfîntu` Ilie (20 iulie).
Sărbătoare laică- Fasancul.
Turism
Obiective de interes turistic zonale:
- Defileul Dunãrii;
- Ostrovul Decebal cu movila lui Attila;
- Peştera “Gaura cu muscã”;
- Peştera “Gaura Chindiei” cu desene rupestre din neolitic;
- Cetatea “Cula” care este un castru roman.
Sînt posibilităţi de agrement cu barca, pe fluviul Dunãrea, se poate trece în apropierea
stîncii Babacaia.
Căi de acces
D.N. 57 face legaturã cu punctele turistice de pe Clisurã, cum ar fi sãpãturile arheologice
de la Gornea, şi prin defileul Dunãrii, cu “Cazanele Mari şi Cazanele Mici” pînă la Orşova.
Cel mai apropiat oraş, de localitatea Coronini, este Moldova-Nouã, la 7 km. Mîncăruri
tradiţionale
Ciorba de peşte, saramura de peşte cu mãmãligã de porumb alb, şi sarmale.
Meserii tradiţionale
Pescuitul, cu toate tipurile de scule pentru pescuit.
Şcoli
În Coronini, se aflã o şcoalã generalã cu clasele I - VIII, compusã din douã corpuri cu 8
sãli de clasã, şi o grãdiniţã de copii.
În satul Sfânta Elena s-a dat în folosinţă o modernă şcoală clasele I-VIII , finanţarea
construcţiei şi a dotărilor fiind făcute de Guvernul Cehiei.

